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ยังต้องสูญเสียโอกาสในการผลิต และสูญเสียรายได้ในระหว่างปิดกิจการชั่วคราวในขณะท่ียังมีน้ําท่วมขัง 
หรือแม้กระท่ังช่วงน้ําลดท่ีต้องปรับปรุง บํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
อย่างปลอดภัย  
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การป้องกันอุปกรณ์ เครื่องจักร การป้องกันระบบไฟฟ้า และการจัดการระบําบัดน้ําเสีย เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการเตรียมการช่วงก่อนเกิดอุทกภัย ขณะเกิดอุทกภัย และหลังเกิดอุทกภัย เพ่ือป้องกันหรือ
บรรเทาความรุนแรง และความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อชีวิตและทรัพย์สิน อาคารโรงงาน เครื่องจักร
อุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าได้ 
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บทท่ี 1 

การกันนํ้าไหลเข้าบ้านเรือน หรือโรงงาน 

การป้องกันน้ําท่วมบ้านเรือน หรือโรงงาน 

การลดความเสียหายจากน้ําท่วมสามารถทําได้โดยให้น้ําอยู่ห่างจากโครงสร้าง ให้น้ําหมดไปจาก
โครงสร้าง และให้โครงสร้างอยู่ห่างจากน้ํา การป้องกันน้ําท่วมคือการใช้เทคนิคต่าง ๆ เพ่ือป้องกันอาคาร
บ้านเรือนและโครงสร้างอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานต่าง ๆ จากน้ําท่วม หรือเพ่ือลดความเสียหายจาก
น้ําท่วม ความรุนแรงของน้ําท่วมข้ึนอยู่กับจํานวนของตัวแปรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ความลึกของน้ําระยะเวลา
ของการท่วม ความเร็วในการไหลของน้ํา อัตราการสูงข้ึนของระดับน้ําในแม่น้ํา ความถ่ีของการเกิดน้ําท่วม 
และระยะเวลาการตกของฝน การป้องกันน้ําท่วมท่ีได้ผลจะช่วยลดการซ่อมแซมแก้ไขต่าง ๆ ของอาคาร
บ้านเรือนหลังน้ําท่วม  

    

การป้องกันน้ําท่วมสําหรับอาคารบ้านเรือน หรือโรงงาน 

การพิจารณาจุดอ่อนของอาคารข้ึนอยู่กับลักษณะของอาคารชนิดต่าง ๆ รวมถึงความต้านทานต่อ
แรงดันน้ํา (แรงดันจากน้ํานิ่ง แรงยกของน้ําและแรงดันจากการไหลของน้ํา) และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
เม่ือจมน้ํา (คุณภาพของปูน, พฤติกรรมของทรายและดินเหนียวใต้ฐานราก)  อาคารสาธารณะท่ีใช้สําหรับ
เป็นท่ีพักต้องยกระดับพ้ืนให้สูงกว่าระดับน้ําท่วมสูงสุดซ่ึงสามารถทําได้โดยก่อสร้างอาคารบนพ้ืนท่ีสูงหรือ
ถมดินให้สูงข้ึน หรือสร้างอาคารโดยยกพ้ืนให้สูงข้ึน ในพ้ืนท่ีท่ีน้ําไหลการก้ันกระสอบทรายก็อาจช่วยป้องกัน
ตัวอาคารได้  

การป้องกันน้ําท่วมสําหรับโครงสร้างพ้ืนฐาน     

ความเสียหายของโครงสร้างพ้ืนฐานจากน้ําท่วมอาจมีสาเหตุจากแรงดันน้ําโดยตรงจากการกัดเซาะ 
หรือจากท้ังสองสาเหตุรวมกัน ความกว้างของช่องเปิดท่ีไม่เพียงพอของแม่น้ําใต้สะพานจะทําให้ระดับน้ํา
เหนือน้ําสูงข้ึน  ท้องน้ําท่ีจุดเหนือน้ําและท้ายน้าํของสะพานจึงควรเสริมเครื่องป้องกันการกัดเซาะด้วย
ส่วนมากการป้องกันการกัดเซาะของท้องน้ําจะเสริมท้องน้ําด้วยอิฐ หิน หรือปลูกพืชคลุมดิน ความเสียหาย
ของระบบประปาคือ การท่ีน้ําเข้าไปในท่อ ทําให้น้ํามีตะกอนและสารพิษปนเป้ือน ปัญหานี้แก้ไขได้โดยการ
วางแนวท่อให้สูงกว่าระดับน้ําท่วม สําหรับระบบไฟฟ้า ระบบท่อต่าง ๆ และสายโทรศัพท์ก็สามารถแก้ไข
ได้ด้วยหลักการเดียวกัน  
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วิธีป้องกันความเสียหายจากน้ําไหลตามถนน 
 

น้ําท่วมท่ีมาจากรางน้ําท่ีถนนหรือท่อระบายน้ํา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถนนท่ีลาดเอียง อาจจะไหล
ทะลุผ่านทรัพย์สินเข้าไปในทางถนนโล่งเข้าตัวอาคาร ทะลุผ่านท่ีต่ําในท่อระบายน้ําหรือรางน้ําเหนือถนน 
น้ําอาจจะเปลี่ยนทิศทางอย่างเหมาะสม โดยกองถุงบรรจุทรายหรือแผ่นกระดานหรือไม้หมอนทางรถไฟ 
อุปสรรคของน้ํานี้จะควบคุมทิศทางของน้ําให้ไกลจากทรัพย์สิน  ดังนั้นป้องกันน้ําท่ีจะกัดกร่อนสวนและ
สนามหญ้า ถังน้ําไม่ลึก อุปสรรคก็จะป้องกันน้ําไม่ให้ไปถึงบ้าน ถุงทรายหรือฝายไม้แสดงในรูปท่ี 1 ต้อง 
ถูกวางไว้ท่ีหัวมนและต้องมีความยาวเพียงพอท่ีจะเปลี่ยนทางน้ําให้ไหลไปตามถนน โดยจะมีน้ําบางส่วน
เท่านั้นท่ีผ่านฝายเข้ามา แต่น้ําส่วนท่ีไหลแรงจะถูกตีกลับไปท่ีถนน 
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วิธีการใช้ถุงทรายเพ่ือเปล่ียนทางน้ํา 

ระดับของถุงทรายท่ีถูกวางอย่างเหมาะสมจะทําให้การไหลของน้ําไหลอ้อมทรัพย์สิน แทนท่ีจะไหล
ผ่านทรัพย์สิน 
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วิธีใช้แผ่นไม้หรือใช้หมอนเพ่ือกําหนดทิศทางการไหลของน้ํา  

แผ่นไม้หรือไม้หมอนเม่ือวางไว้ในตําแหน่งท่ีเหมาะสมสามารถเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ําได้ 
และให้ผลได้ดีกว่าการใช้ถุงทราย แต่ต้องใช้เวลาในการเตรียมและติดต้ังให้มากข้ึน แต่สามารถใช้คนเพียง
แค่คนเดียวท่ีจะติดต้ังและถอนออกได้อย่างง่ายและรวดเร็ว 
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วิธีป้องกันบ้านและส่ิงก่อสร้างโดยมีพ้ืนคอนกรีต 

ป้องกันน้ําท่วมได้โดยฉาบด้วยปูนหรือกําแพงอิฐท่ีทาด้วยสีชนิดพิเศษ น้ําจํานวนมากท่ีอยู่ระหว่าง
ฐานรากกับนอกกําแพง สามารถซึมผ่านพ้ืนเข้ามาภายในกําแพงได้  

วิธีท่ีดีท่ีสุดในการป้องกันเหตุการณ์เช่นนี ้

1.  อัดรอยรั่วภายนอกบ้านท้ังหมด โดยใช้วัตถุกันน้ําท่ัวไป 
2.  ทําความสะอาดกําแพงและรอยรั่ว รูรั่วอาจจะเกิดมาจากการก่อสร้าง ๆ แล้วสิ่งสกปรกอาจจะ

กลับเข้าไปติดในรูรั่ว 
3.  วิธีป้องกันกําแพงบ้านแบบชั่วคราว  สามารถทําได้โดยหาแผ่นพลาสติกกันน้ํา หรือวัตถุท่ี

คล้าย ๆ กันมาวางไว้ข้างกําแพง และปกคลุมขอบล่างของมันด้วยดิน และเอาแผ่นนี้ออกหลังจากท่ีน้ํา
หายท่วมแล้ว เพ่ือป้องกันการผุพังและเชื้อราท่ีจะข้ึนบนไม้ 
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การป้องกันบ้านและอาคารท่ีมีพ้ืนเป็นไม้โครงสร้าง 

น้ําสามารถไหลซึมและขังนองในช่องว่างหรือใต้ถุนผ่านรอยแตกของฐานราก รูรั่วของท่อช่อง
ระบายอากาศและหน้าต่าง นอกจากนั้นน้ํายังสามารถซึมผ่านระหว่างผนังบ้านและฐานรากอีกด้วย  
เม่ือไหร่ก็ตามท่ีช่องว่างหรือห้องใต้ถุนเต็มไปด้วยน้ํา น้ําจะเพ่ิมระดับและไหลเข้าสู่สิ่งก่อสร้างผ่านพ้ืนและ
รอยต่อของผนังจนกระท่ังล้นและมีระดับเดียวกันกับน้ําภายนอก 
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ข้ันตอนการปฏิบัติ  
1.  อุดช่องระบายอากาศและหน้าต่างด้วย แผงก้ันน้ํา ช่องระบายอากาศนั้นต้องสร้างให้ได้ตาม

มาตรฐานงานก่อสร้าง เพ่ือป้องกันโรคราน้ําค้างและการผุเป่ือย ดังนั้น แผงก้ันน้ํา ทุกชิ้นต้องสามารถถอด
ย้ายออกได้ หลังจากอันตรายจากน้ําท่วมได้พ้นผ่านไปแล้ว 
 2.  อุดรอยแตกร้าวของฐานรากและผนัง ด้วยคอนกรีตหรือวัตถุอ่ืน ๆ ท่ีสามารถใช้อุดรอยแตกได้ 

 3.  อุดรอยรั่วเล็ก ๆ รอบ ๆ ท่อด้วยคอนกรีต หรือสารประกอบท่ีใช้อุดรูรั่วในเรือ กาวซิลิโคน 
4.  อุดรอยต่อระหว่างผนังกับฐานรากด้วยสารประกอบท่ีใช้อุดรูรั่ว 
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การทําแผงก้ันน้ํา เพ่ือใช้อุดฐานราก ช่องระบายและหน้าต่าง  
1.  ใช้ไม้อัดขนาดตามความเหมาะสม สําหรับทําแผงก้ันน้ํา คัดไม้อัดให้เหลื่อมกับหน้าต่าง 
2.  ติดแถบสักหลาดหรือยางด้วยกาวกันน้ํา ให้เหลื่อมกับผิวของแผงก้ันน้ํา ซ่ึงจะทําหน้าท่ีคล้าย

ปะเก็นอุดรูรั่ว 
3.  ยึดแผงก้ันน้ําให้เข้าท่ีอย่างแน่นหนาด้วยตะปู ตะปูควงหรือสลักเกลียว 
4.  ยึดแผงก้ันน้ําเข้ากับกรอบไม้ด้วยตะปู 
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วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันน้ําเข้าทางประตู 
วิธีท่ี 1 : ใช้ดินน้ํามัน ดินป้ัน ดินเหนียวตามธรรมชาติหรือวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีสามารถอุดรอยแตกและ

รอยต่อรอบ ๆ ประตู  ธรณีประตู  และกรอบประตู วัสดุดังกล่าวข้างต้นนั้นสามารถขูดออกได้อย่างสะดวก 
เม่ือน้ําท่วมได้บรรเทาลง  

วิธีท่ี 2 : ใช้แผ่นพลาสติกหรือกระดาษกันน้ําท่ีใช้ในงานก่อสร้าง  

ข้อควรจํา 

- ท้ังวิธีที 1 และ 2 ข้างต้นนั้นมีข้อควรระวังคือ จะต้องทําการล็อคประตูจากด้านในเพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุจากการเปิดประตูและยังช่วยป้องกันการแตกของสารกันน้ําท่ีใช้อุด 

- แม้ว่าวัสดุท่ีกล่าวมาเช่น ดินน้ํามัน และดินป้ันจะใช้อุดรอยแตกรอบประตูและกรอบประตูได้ก็จริง 
แต่ก็มีอายุการใช้งานเพียงระยะเวลาสั้น 
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วิธีการใช้ แผงก้ันน้ํา เพ่ือป้องกันน้ําเข้าทางประตู  
สามารถป้องกันน้ําท่ีจะไหลเข้าสู่ประตูทางเข้าได้ด้วยการติดต้ัง แผงก้ันน้ํา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมพร้อมติดตั้งแผงก้ันน้ํา เข้ากับประตูทางเข้า-ออก  

ในการติดต้ังแผงก้ันน้ําเข้ากับประตูทางเข้า-ออกนั้น  ก็คล้ายคลึงกับการติดต้ังหน้าต่าง หรือช่อง
ระบายอากาศ ในกรณีพิเศษจะต้องใช้วัสดุทําเป็นปะเก็นรอบ ๆ ขอบด้านล่างของแผ่นกระดาน เพ่ือกันน้ํา
ได้ดียิ่งข้ึน  

ข้ันตอนการปฏิบัติ 
1.  ใช้แผ่นกระดานหรือไม้อัดในการทําแผงก้ันน้ํา ดังแสดงในหน้าต่อไป  
2.  ตัดแถบยางหรือสักหลาดให้เหลี่ยมกับผิวของไม้กระดานให้กว้างประมาณ 8 เซนติเมตร          

เพ่ือทําเป็นปะเก็นแล้วยึดติดกับด้านล่างของไม้กระดานด้วยกาวกันน้ํา  
3.  อุดด้านล่างของธรณีประตู รอยแตก และรอยต่อ กรอบประตู โดยปกติแล้ว แผงก้ันน้ําจะไม่

แนบสนิทกับประตูเลยทีเดียว ใช้สารอุดรอยต่อท่ีคุณภาพสูงจะทําให้มีระยะเวลาการใช้งานนานหลายปี          
ก็จะทําให้ไม่ต้องซ่อมแซมหรือซ่อมแซมเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ  
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4.  หากจําเป็นต้องเคลื่อนย้ายฉากประตู ก็ใช้สลักเกลียวหรือตะปูควงพร้อมด้วยแหวนรองสลัก
เกลียวยึดติดเข้ากับเสาด้านข้างประตูท้ังสองข้าง       
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การเตรียมการกันน้ําสําหรับประตูโรงเก็บรถ 
 1.  ใช้ไม้อัดท่ีมีความหนาท่ีเหมาะสมประมาณ 25 มม. สําหรับใช้อุดประตูตัดด้านล่างของแผง
ก้ันน้ํา ให้พอดีกับผิวของถนนเพ่ือป้องกันน้ําด้านล่าง 

2.  สําหรับประตูบานพับใช้แผงก้ันน้ําแยกกันอุดด้านข้าง และตรงกลางของประตู โดยติดในแนวด่ิง
ให้สูงกว่าแผงก้ันน้ําท่ีอุดอยู่ด้านล่าง 

3.  อุดรอบ ๆ บานพับด้วยดินน้ํามันหรือกาวจนม่ันใจว่าไม่มีการรั่วซึมอย่างแน่นอน 
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การควบคุมการชะล้างพังทลายของเนินดิน 
 

1.  นําน้ําออกจากดิน 

 

 น้ําไหลตามธรรมชาติ  
- ขุดคูน้ําเล็ก ๆ ให้รอบขอบบนของพ้ืนท่ี ควรขุดขณะดินมีความชื้นสูงจะทําให้ขุดได้ง่าย โดยให้มี

ความเอียงเล็กน้อยเพ่ือให้น้ําสามารถไหลได้ช้า ๆ และขุดให้ปลายของคูน้ํา เชื่อมต่อกับทางระบายน้ํา 
 

 น้ําจากน้ําฝน  

- ขุดคูน้ําเล็ก ๆ ในส่วนบนเนินดินนั้นไม่ควรขุดให้น้ําไหลมารวมกันทางเดียว ซ่ึงจะทําให้ดินอ่อนแอ
และง่ายต่อการชะล้างพังทลาย เราสามารถเพ่ิมความม่ันคงของดินได้คือ ใช้แผ่นพลาสติกราคาถูกปูบนดินนั้น 
แผ่นพลาสติกจะทําหน้าท่ีคล้ายกรวด ทําให้น้ํา ส่วนใหญ่ไม่สามารถไหลลงสู่ดินนั้นได้ หรืออาจจะปลูกต้นไม้
ทําเป็นรั่วก็ได้เพียงแค่ตัดพลาสติกให้พอดีกับขนาดของหลุมต้นไม้ ก็จะเป็นการช่วยสร้างความม่ันคงแก่ดิน 

 
2.  ทําให้น้ําไหลช้าลง 

เม่ือดินเกิดการชะล้างเราสามารถควบคุมได้โดยการใช้กรวดหรือไม้แผ่นเล็ก ๆ มาทําหน้าท่ีคล้ายเข่ือน
ทําได้ง่าย ๆ โดยการโรยกรวด หรือวางแผ่นไม้ข้ามส่วนท่ีเป็นลําธารเล็ก ๆ ซ่ึงกรวดและแผ่นไม้จะทําหน้าท่ี
เหมือนเข่ือนกันน้ํา ๆ ไว้  หากต้องการเพ่ิมความม่ันคงยิ่งข้ึนก็ควรฝังกรวดหรือแผ่นไม้ให้ลึก ๆ บนเนินท่ีมี
ความชันมาก ๆ แนะนําให้สร้างคูน้ําเป็นระยะห่างเป็นช่วง ๆ และควรดูระดับความสูงของพ้ืนท่ีและสามารถ
ปล่อยน้ําให้ไหลเข้าสู่ทางระบายน้ํา 

 

 
 
 



แนวทางปฏบิัติในการป้องกันอุทกภัยในโรงานอุตสาหกรรม             การกันนํ้าไหลเข้าบ้านเรือน หรือโรงงาน  

1-15 

 

 
 

3.  เพ่ิมความแข็งแรงของดินเพ่ือป้องกันการพังทลาย 
ฟางหรือเศษไม้ก็ส่งผลต่อความม่ันคงในดินได้และยังมีส่วนช่วยเพ่ิมสารอินทรีย์ในดิน  ใช้เศษไม้

ปกคลุมดินด้วยความหนาประมาณ 3 เซนติเมตร หรือใช้ฟางปกคลุมดินด้วยความหนาประมาณ 30 
เซนติเมตร จะช่วยเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินอีกด้วย คือ เพ่ิมก๊าซไนไตรเจน 
 
4.  ปลูกพืชคลุมดิน 

วิธีนี้เก่ียวข้องกับวิธีการข้างต้น ควรปลูกพืชก่อนฤดูแล้ง หญ้าท่ีทนแล้งหรือปลูกพืชทนแล้งชนิดอ่ืน
ปกคลุม 
  
ท่ีมา :  จากหน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์    
        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏบิัติในการป้องกันอุทกภัยในโรงานอุตสาหกรรม             การกันนํ้าไหลเข้าบ้านเรือน หรือโรงงาน  

1-16 

 

 
 

การทําพนังก้ันนํ้า 

วิธีการวางพนังก้ันน้ําด้วยกระสอบทราย 

 จากสภาวะอุทกภัยน้ําท่วมอย่างต่อเนื่องนี้ ทําให้ใครหลาย ๆ ต้องเริ่มไปหาซ้ือกระสอบทรายมาทํา
พนังก้ันน้ํา เพ่ือไม่ให้น้ําท่วมบ้านของเรานั่นเอง  แต่หลายครั้งท่ีปราการป้องกันน้าํท่วมท่ีสร้างข้ึนมานั้น 
ต้องพังทลายลง และทําให้กระแสน้ําไหลบ่าสร้างความเสียหายอย่างรวดเร็ว ซ่ึงเราก็มีวิธีการวางพนังก้ันน้ํา
ด้วยกระสอบทรายอย่างถูกวิธีมาฝาก ด้วยหวังว่าจะช่วยเพ่ิมความแข็งแกร่งให้กับพนังก้ันน้ํา และบรรเทา
ความเดือดร้อน 

วางกระสอบทรายก้ันน้ํา 

โดยข้อมูลจากการวางกระสอบทรายของมหาวิทยาลัยนอร์ธ ดาโกตา สเตท (North Dakota 
State University) ของสหรัฐฯ ซ่ึงระบุไว้ว่าการวางกระสอบทรายท่ีไม่ถูกวิธีจะทําให้คันก้ันน้ําพังทรายลงได้ 
โดยกระสอบทรายท่ีนํามาใช้นั้น ควรเติมทรายให้มีปริมาตรครึ่งหนึ่งของขนาดกระสอบทราย และให้มีน้ําหนัก
อยู่ระหว่าง 15-18 กิโลกรัม เพ่ือสะดวกต่อการขนย้าย 

 

แนวกระสอบทรายซ่ึงวางก่อเป็นรูปสามเหลี่ยมปิรามิด ให้ฐานกว้างกว่าความสูง 3 เท่า และ          
ในข้ันสุดท้ายให้วางแผ่นพลาสติกทับโดยไม่ให้ตึงเกินไป แล้ววางกระสอบทรายทับปลายแผ่นพลาสติกท้ัง 
2 ด้าน 

โดยการก่อแบบนี้จะวางพนังก้ันน้ําเป็นรูปพีระมิดซ่ึงจะทําให้พนังก้ันน้ํามีความแข็งแรง รับแรงปะทะ
ของน้ําได้ดี เหมาะกับพ้ืนท่ี ๆ มีน้ําซัดเข้ามาอย่างรุนแรง  
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เปรียบเทียบสัดส่วนความสูงและความกว้างของฐานแนวคันก้ันน้ํา 

ส่วนทําเลสําหรับวางกระสอบทรายนั้น  ควรเป็นทําเลท่ีช่วยให้เราวางแนวก้ันได้สั้นและเต้ียท่ีสุด 
ซ่ึงจะช่วยประหยัดการใช้กระสอบทรายได้ และต้องระวังสิ่งกีดขวางท่ีจะทําลายคันก้ันน้ํา อีกท้ังอย่าทํา
แนวก้ันพิงผนังสิ่งก่อสร้าง เพราะจะเกิดแรงจากแนวกระสอบทรายกระทําต่อผนังสิ่งก่อสร้างได้ และควรท้ิง
ระยะห่างระหว่างค้ันก้ันน้ํากับสิ่งก่อสร้างประมาณ 2.5 เมตร เพ่ือให้เราสังเกตเห็นการรั่วซึมของคันก้ันน้ํา 
และยังเป็นพ้ืนท่ีให้เราวิดน้ําท่ีรั่วซึมออกมา หรือใช้เพ่ือกิจกรรมอ่ืน ๆ 

 

เติมทรายลงกระสอบประมาณครึ่งกระสอบ 

เนื่องจากการเสียดสีระหว่างกระสอบทราย ช่วยป้องกันการลื่นไถลของคันก้ันน้ําได้ ดังนั้น เราต้อง
ทําให้เกิดการยึดกันอย่างดี ระหว่างพ้ืนดินและคันก้ันน้ํา และระวังอย่าให้มีการไหลของน้ําใต้แนวคันก้ันน้ํา 
พร้อมเคลื่อนย้ายสิ่งของต่าง ๆ ท่ีจะทําให้เกิดการลื่นไถลออกไป สําหรับคันก้ันน้ําท่ีสูงกว่า 1 เมตร ให้ขุดคู
ตรงแนววางกระสอบทราบ เพ่ือให้เกิดความม่ันคงระหว่างแนวกระสอบทราย และพ้ืนดิน โดยคูดังกล่าวนั้น
ควรลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร และกว้างประมาณ 45- 60 เซนติเมตร หรือเป็นความลึกประมาณ
ความหนาของกระสอบทราย 1 กระสอบ และกว้างเท่ากระสอบทราย 2 กระสอบ 
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วางกระสอบทรายซ้อนทับแบบสับหว่าง และขุดตรงกลางฐานล่างให้ลึกประมาณความหนา 1 
กระสอบ และกว้างประมาณ 2 กระสอบ เพ่ือความม่ันคง 

สําหรับความสูงของแนวกระสอบทรายนั้น  ควรสูงกว่าระดับน้ําประมาณ 1 ฟุต  โดยความกว้าง
ของฐานคันก้ันน้ําควรมากกว่าความสูงของคันก้ันน้ํา 3 เท่า เช่น คันก้ันน้ําสูง 1 เมตร ฐานควรกว้าง 3 เมตร 
เป็นต้น  ท้ังนี้ จากการคํานวณเม่ือใช้กระสอบทรายท่ีหนา 10 เซนติเมตร กว้าง 25 เซนติเมตร และยาว 
35 เซนติเมตรนั้น ทุกความยาว 30 เซนติเมตรของแนวก้ันควรใช้กระสอบทราย 1 กระสอบ และทุก ๆ 
ความสูงของแนวก้ัน 30 เซนติเมตรต้องใช้กระสอบทราย 3 กระสอบ และทุก ๆ ความกว้างของแนวก้ัน 
80 เซนติเมตรต้องใช้กระสอบทราย 3 กระสอบ 

หรือใช้สูตรต่อไปนี้เพ่ือคํานวณหาจํานวนกระสอบทรายท่ีต้องใช้ทุกๆ ความยาว 1 ฟุต (เม่ือ
วัดความสูงเป็นหน่วยฟุต) ดังนี้ 

จํานวนกระสอบทราย = {(3 x ความสูงคันก้ันน้ํา) + (9 x ความสูงคันก้ันน้ําx ความสูงคันก้ันน้ํา)} / 2 

ตัวอย่างเช่น 

เม่ือใช้กระสอบทรายหนา 10 เซนติเมตร กว้าง 25 เซนติเมตร และยาว 35 เซนติเมตร สร้าง
คันก้ันน้ําสูง 3 ฟุต (ทุกๆ ความยาว 1 ฟุต ฐานกว้าง 3 ฟุต) 
ต้องใช้กระสอบทราย = {(3X3) + (9X3X3)} /2 = 45 กระสอบ 
หรือ ตัวอย่างท่ีได้คํานวณแล้วทุกความยาวแนวคันก้ันน้ํา 100 ฟุต จะใช้จํานวนกระสอบทราย 
ดังนี้ 

คันก้ันน้ําสูง 1 ฟุต ใช้กระสอบทราย 600 กระสอบ 
คันก้ันน้ําสูง 2 ฟุต ใช้กระสอบทราย 2,100 กระสอบ 
คันก้ันน้ําสูง 3 ฟุต ใช้กระสอบทราย 4,500 กระสอบ 
คันก้ันน้ําสูง 4 ฟุต ใช้กระสอบทราย 7,800 กระสอบ 
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วิธีวางกระสอบทรายให้ทับอีกกระสอบในส่วนท่ีไม่ได้เติมทราย แล้วให้หันด้านปากกระสอบทราย
ไปในทิศตรงข้ามการไหลของกระแสน้ํา 

เม่ือทราบจํานวนกระสอบทรายท่ีต้องใช้แล้วก็มาถึงการวางกระสอบทราย โดยต้องให้คันก้ันน้ํา
ขนานไปกับทิศทางการไหลของน้ํา และวิธีวางกระสอบทรายคือ วางกระสอบทรายทับบริเวณท่ีไม่ได้เป็น 
ท่ีใส่ทรายของอีกกระสอบทรายให้สนิท  โดยวางเป็นแนวเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ  และให้ปากกระสอบหันในทิศทาง 
ตรงข้ามกับกระแสน้ํา แล้วข้ึนไปเดินบนกระสอบทรายในชั้นท่ีวางเสร็จเพ่ือให้แนวก้ันน้ําหนาแน่น และม่ันคง 
ส่วนชั้นต่อมาให้วางกระสอบทับรอยต่อของกระสอบชั้นล่าง และให้ชั้นล่างเหลือพ้ืนท่ีโผล่ออกมาประมาณ
ครึ่งกระสอบ 

 

ลักษณะการวางกระสอบทรายฐานล่างให้วางสับหว่างกัน 

หลังจากเรียงกระสอบสอบทรายจนได้เป็นคันก้ันน้ําแล้ว ให้หาแผ่นพลาสติกมาวางทับแนวก้ันน้ํา 
แล้วใช้กระสอบทรายวางทับท่ีปลายแผ่นพลาสติกท้ังสองด้าน และอย่าให้แผ่นพลาสติกตึงเกินไป เพราะ
แรงกระแทกของน้ําจะทําลายแนวก้ันได้ นอกจากนี้ยังต้องระวังไม่ให้พลาสติกเป็นรู หรือถูกเจาะจากของ 
มีคมอีกด้วย 

 ท่ีมา : จาก Infinitydesign.in.th  



แนวทางปฏบิัติในการป้องกันอุทกภัยในโรงานอุตสาหกรรม                การจัดการสารเคมี 

2-1 

 
 

บทท่ี 2 

การจัดการสารเคม ี

แนวทางปฏิบัติการจัดการสารเคมี ก่อนนํ้าท่วม 

1. สํารวจชนิด ปริมาณและสภาพภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีมีอยู่ในโรงงาน รวมท้ังสถานท่ีจัดเก็บ
สารเคมีแต่ละชนิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ในกรณีท่ีมีสารเคมีอันตรายท่ีมีสมบัติเฉพาะท่ีต้องจัดเก็บเป็นพิเศษ ต้องขนย้ายไปจัดเก็บในสถานท่ี
ปลอดภัยท่ีมีสภาวะการจัดเก็บสารเคมีตามสมบัติเฉพาะของสารเคมีดังกล่าว เช่น สารอินทรีย์เปอร์
ออกไซด์ ต้องจัดเก็บท่ีอุณหภูมิต่ํา และห้ามสัมผัสกับน้ํา เป็นต้น  ท้ังนี้สามารถทราบข้อจํากัดในการ
จัดเก็บตามสมบัติเฉพาะของสารเคมีแต่ละชนิดได้จากข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีของสารเคมีนั้น 
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ข้อควรระวัง 
 สารออกซิไดซ์ :   

- ห้ามเก็บรวมกับสารไวไฟ  วัสดุติดไฟ  สารอินทรีย์  สารท่ีมีสมบัติรีดิวซ์ท่ีรุนแรง เช่น 
สังกะสี  โลหะอัลคาไลด์  และกรดฟอร์มิค เป็นต้น 

- เก็บในท่ีแห้ง และเย็น 
- สารออกซิไดซ์ท่ีเป็นกรด เช่น กรดเปอร์คลอริค  กรดไนตริค เป็นต้น ต้องเก็บแยก

จากกรดอ่ืน หรือแยกเก็บโดยมีภาชนะบรรจุอีกชั้นหนึ่งท่ีทําจากวัสดุท่ีทนกรด 
สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ : 

- เก็บในอุณหภูมิต่ําตามท่ีกําหนดในข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีของสารนั้น          
เพ่ือป้องกันการสลายตัวซ่ึงอาจทําให้เกิดก๊าซไวไฟ และการเกิดติดไฟได้เอง 

สารไวไฟ : 
- ห้ามเก็บรวมกับสารท่ีติดไฟได้ สารออกซิไดซ์ สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ สารกัดกร่อน 
- สถานท่ีจัดเก็บต้องไม่มีแหล่งกําเนิดความร้อน  ประกายไฟ  หรือไฟฟ้าสถิตย์ 

 

3. หากพบว่ามีภาชนะบรรจุสารเคมีชํารุด  ให้จัดหาภาชนะสํารองท่ีม่ันคง แข็งแรง และเหมาะสมกับ
ชนิดของสารเคมี พร้อมท้ังปิดผนึกให้แน่นหนา และปิดฉลากระบุชื่อสารเคมีให้ถูกต้อง 

4. ดําเนินการป้องกันไม่ให้น้ําท่วมบริเวณสถานท่ีจัดเก็บสารเคมี ด้วยวิธีท่ีเหมาะสม เช่น ทําผนัง
เข่ือนก้ัน เป็นต้น หรือขนย้ายไปยังท่ีสูงพ้นน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กรณีท่ีไม่มีสถานท่ีจัดเก็บสารเคมีให้สูงพ้นน้ํา ให้จัดเตรียมสถานท่ีเก็บสารเคมีสํารองเพ่ือการขน
ย้ายไปจัดเก็บในท่ีท่ีปลอดภัย 
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6. การขนย้ายสารเคมีควรดําเนินการด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้ตกกระแทกทําให้เกิดการชํารุดเสียหาย 
และเกิดการหกรั่วไหล 
 

 
 

7. ปฏิบัติตามวิธีการจัดการสารเคมีท่ีกําหนดในข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet 
: SDS) ของสารเคมีแต่ละชนิดอย่างเคร่งครัด 

 
                   ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet : SDS) 
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8. หยุดการผลิตและขนถ่ายสารเคมีออกจากระบบกระบวนการผลิตตามข้ันตอนการปฏิบัติงานหยุด
ระบบการทํางาน (Shut down) 
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แนวทางปฏิบัติการจัดการสารเคมี หลังนํ้าลด 
 โรงงานอุตสาหกรรมท่ีประสบปัญหาน้ําท่วม สามารถจัดแบ่งสารเคมีได้เป็น ๒  ส่วน คือ สารเคมี      
ท่ีขนย้ายพ้นน้ํา และสารเคมีท่ีถูกน้ําท่วม  ซ่ึงจะต้องมีการจัดการสารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม       
เพ่ือความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน และพนักงาน โดยมีข้อแนะนําในการจัดการสารเคมี ดังนี้ 

 

 

 

 

 
การจัดการสารเคมีท่ีขนย้ายพ้นน้ํา 
 ๑.  ก่อนนําสารเคมีไปจัดเก็บในบริเวณจัดเก็บสารเคมี  ให้ทําความสะอาดสถานท่ีจัดเก็บสารเคมี
ท่ีถูกน้ําท่วม และให้มีการระบายอากาศท่ีเพียงพอจนพ้ืนท่ีท่ีจะจัดเก็บสารเคมีแห้งสนิท 
 

 

 

 

 

 

 

 ๒.  ตรวจสภาพถัง หรือภาชนะบรรจุสารเคมีต่าง ๆ หากพบภาชนะบรรจุท่ีมีการชํารุดเสียหายจาก
การขนย้าย หรือการจัดเก็บชั่วคราวให้แยกไว้และจัดหาภาชนะสํารองท่ีม่ันคง แข็งแรง และเหมาะสมกับ
ชนิดของสารเคมี พร้อมท้ังปิดผนึกให้แน่นหนา และปิดฉลากระบุชื่อสารเคมีให้ถูกต้อง หากเป็นไปได้ให้
นําไปใช้ก่อน   

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

การทําความสะอาดถังสารเคมี 
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 ๓.  หากภาชนะบรรจุท่ีชํารุดมีการหกรั่วไหลของสารเคมี  ให้ดําเนินการระงับเหตุตามข้อแนะนํา
ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet)  และฉลากท่ีติดอยู่ข้างภาชนะบรรจุสารเคมี  ท้ังนี้
ให้หยุดการหกรั่วไหลของสารเคมี หากสามารถทําได้โดยไม่เป็นอันตราย ผู้เข้าไปปฏิบัติการระงับเหตุจะต้อง
สวมชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมี และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น  หน้ากาก ถุงมือ  รองเท้า 
ท่ีสามารถป้องกันอันตรายจากสารเคมีชนิดนั้น ๆ ตามความเหมาะสม และจัดการกับสารเคมีท่ีหกรั่วไหล
โดย  

-   หากสารเคมีหกรั่วไหลในปริมาณน้อย   ให้ใช้วัสดุดูดซับสารเคมีท่ีเหมาะสมเช่น ทราย           
ข้ีเลื่อย หรือ ผ้าท่ีสามารถดูดซับได้ดี เป็นต้น (การเลือกวัสดุดูดซับจะต้องพิจารณาสมบัติของสารเคมีนั้น 
เช่น สารไวไฟ ห้ามใช้วัสดุดูดซับท่ีติดไฟได้ เป็นต้น) ท้ังนี้อาจใช้สารเคมีอ่ืน ท่ีทําปฏิกิริยากับสารเคมีท่ีหก
รั่วไหลเพ่ือลดความเป็นอันตรายก่อนใช้สารดูดซับ เช่น ในกรณีการหกรั่วไหลของกรด อาจใช้ด่างในการทํา
ปฏิกิริยากับกรดให้เป็นกลางก่อนแล้วจึงใช้วัสดุดูดซับสารเคมี เพ่ือนําไปกําจัดต่อไป เป็นต้น 

     -   หากสารเคมีหกรั่วไหลในปริมาณมาก  ให้หยุดการหกรั่วไหลของสารเคมี  หากสามารถ        
ทําได้โดยไม่เป็นอันตราย และพยายามจํากัดบรเิวณการหกรั่วไหลไม่ให้แพร่กระจายออกไป  โดยการสร้าง
เข่ือนก้ันล้อมรอบสารเคมีท่ีหกรั่วไหล และใช้อุปกรณ์เก็บกู้สารเคมีท่ีหกรั่วไหลไปใส่ในภาชนะท่ีเตรียมไว้ 
เพ่ือนําไปกําจัดต่อไป 

     -   กรณีสารเคมีท่ีหกรั่วไหลเป็นสารไวไฟ   จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยก้ันแยก
แหล่งกําเนิดประกายไฟออกจากบริเวณท่ีมีการหกรั่วไหล  อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการระงับเหตุจะต้องเป็น
แบบป้องกันการเกิดประกายไฟ เพ่ือไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิต 
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 ๔.  เตรียมความพร้อมสถานท่ีจัดเก็บสารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น ซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้า  
ระบบทําความเย็น  การระบายอากาศ เป็นต้น ท้ังนี้ให้เป็นไปตามข้อจํากัดเฉพาะของสารเคมีแต่ละชนิดท่ี
จัดเก็บ 
 

 

 

 

 

 

 ๕.  ลําเลียง ขนย้ายภาชนะบรรจุสารเคมีแต่ละชนิดอย่างระมัดระวังไม่ให้ตกกระแทก เนื่องจาก
อาจทําให้ภาชนะบรรจุแตก และสารเคมีหกรั่วไหล หรือเกิดอันตรายจากการระเบิดของสารเคมีอันตราย
บางชนิดท่ีมีข้อจาํกัดเฉพาะ 
 

 

 

 

 

 

 ๖.  จัดเก็บสารเคมีในบริเวณท่ีจัดเก็บสารเคมีแยกตามประเภทอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
และไม่เก็บร่วมกับสารเคมีท่ีเข้ากันไม่ได้  เนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยาเคมีท่ีก่อให้เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้ 
ระเบิดได้  
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 ๗.  จัดเตรียมข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ของสารเคมีทุกชนิดท่ีจัดเก็บไว้ในบริเวณพ้ืนท่ี
จัดเก็บสารเคมีท่ีสามารถนําไปใช้ได้สะดวก รวดเร็ว 
 

 

 

 

 

 

 ๘.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการดูดซับสารเคมีท่ีเหมาะสมกับสารเคมีท่ีจัดเก็บ ไว้ในบริเวณ
ใกล้เคียงเพ่ือใช้ในการระงับเหตุเบ้ืองต้นในกรณีสารเคมีหกรั่วไหล 
 

 

 

 

 

 

 

การจัดการสารเคมีท่ีถูกน้ําท่วม 
 ๑.  จําแนกชนิด และความเป็นอันตรายของสารเคมีท่ีถูกน้ําท่วม โดยพิจารณาจากฉลาก และ

สัญลักษณ์ท่ีติดข้างภาชนะบรรจุ  หากฉลากหลุดลอกจากน้ําท่วมให้แยกไว้ และขอคําแนะนําจาก
ผู้เชี่ยวชาญสารเคมี 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

สัญลักษณ์แสดงประเภทความเป็นอันตรายตามระบบขนส่ง 

 

หมายเหตุ   ประเภทความเปน็อนัตรายตามระบบ
การขนส่ง สังเกตได้จากตัวเลขด้านล่างของ
สัญลักษณ์ และภาพประกอบสัญลกัษณ ์  

สัญลักษณ์แสดงประเภทความเป็นอันตรายตามระบบ GHS                        
(Globally Harmonized System of Classification and  Labeling of  

Chemicals  
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 ๒.  สํารวจสภาพถัง หรือภาชนะบรรจุสารเคมีต่าง ๆ หากพบภาชนะบรรจุท่ีมีการชํารุดเสียหาย หรือ 
ผุกร่อนจากการถูกน้ําท่วมให้แยกไว้เป็นของเสียอันตรายเพ่ือส่งกําจัดต่อไป   
 

 

 

 

 

 

  

 ๓.  หากภาชนะบรรจุท่ีชํารุดมีการหกรั่วไหลของสารเคมี  ให้ดําเนินการระงับเหตุตามข้อแนะนํา
ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet) และฉลากท่ีติดอยู่ข้างภาชนะบรรจุสารเคมี  ท้ังนี้ 
ผู้เข้าไปปฏิบัติการระงับเหตุจะต้องสวมชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมี และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย     
ส่วนบุคคล เช่น  หน้ากาก   ถุงมือ  รองเท้า เป็นต้น ท่ีสามารถป้องกันอันตรายจากสารเคมีชนิดนั้น ๆ 
ตามความเหมาะสม และจัดการกับสารเคมีท่ีหกรั่วไหล  ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

 ๔.  ทําความสะอาดบริเวณท่ีมีการหกรั่วไหล ท้ังนี้ให้กักเก็บน้ําท่ีใช้ในการทําความสะอาดไว้ไม่ให้
ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกโรงงานเพ่ือนําไปบําบัดต่อไป 

 ๕.  ทําความสะอาด และซ่อมบํารุงถัง หรือภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีถูกน้ําท่วมท่ีไม่ชํารุด บุบสลาย
ให้อยู่ในสภาพดี เพ่ือนําไปจัดเก็บอย่างถูกต้องต่อไป 

 ๖.  สารเคมีและภาชนะบรรจุท่ีปนเป้ือน หรือเสื่อมสภาพจากน้ําท่วมจัดเป็นของเสียอันตราย       
ให้ดําเนินการตามข้อแนะนําการจัดการกากของเสียอันตราย และตามท่ีกฎหมายกําหนดต่อไป 
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บทท่ี 3 

การจัดการกากอุตสาหกรรม 

แนวทางปฏิบัติการจัดการของเสียก่อนนํ้าท่วม 

  1.  ให้สํารวจและคัดแยกกากของเสีย (สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว) ท่ีไม่ใช่ของเสียอันตรายออก
จากกากของเสียอันตราย และดําเนินการจัดการในเบ้ืองต้นดังนี้ 
 

กากของเสียท่ีไม่เป็นอันตราย กากของเสียอันตราย 

กากของแข็งท่ีมีชิ้น
ขนาดเล็ก เช่น ไม้ เศษ
โลหะ แก้ว หิน ทราย 
 
 
วิธีจัดการ 
ให้บรรจุถุงพลาสติกดํา 
2 ชั้น ผูกให้แน่นนําไป
จัดเก็บในท่ีปลอดภัย 

กากของเหลว กาก
ตะกอน และกากก่ึง
แข็งก่ึงเหลว เช่น    
เศษตะกอนชีวภาพ 
 
วิธีจัดการ 
บรรจุถุงพลาสติกดํา 2 
ชั้น (Seal) ปิดปากถุง
ให้แน่นหรือใส่ภาชนะ
บรรจุปิดฝาให้สนิท
นําไปจัดเก็บไว้ท่ี
ปลอดภัยน้ําท่วมไม่ถึง 

กากของแข็ง กาก
ตะกอน และกากก่ึง
แข็งก่ึงเหลว 
 
 
วิธีจัดการ 
บรรจุถุงพลาสติก 2 
ชั้นใส่ถังขนาด 200 
ลิตร แล้วปิดผนึก Seal 
ให้แน่นโดยการเชื่อม
หรือขอบเหล็กรัดให้
แน่นป้องกันน้ํามิให้เข้า
ไปได้นําไปกองจัดเก็บ
ท่ีปลอดภัยน้ําท่วม   
ไม่ถึง 

กากของเหลว 
 
 
 
 
วิธีจัดการ 
นําไปใส่ถังพลาสติกท่ี
ทน กรด-ด่าง ปิดผนึก 
(Seal) ให้แน่นนําไป
จัดเก็บไว้ท่ีปลอดภัยน้ํา
ท่วมไม่ถึง 

   
 โดยให้ปิดฉลากระบุชนิดกากของเสียท่ีภาชนะบรรจุ โดยเฉพาะกากของเสียอันตรายให้ระบุอย่าง
ชัดเจน ฉลากควรจะอยู่ในถุงพลาสติกใสป้องกันน้ํา หรือเขียนด้วยปากกากันน้ําท่ีภาชนะบรรจุ 
 2.  เตรียมพ้ืนท่ีสําหรับจัดเก็บภาชนะบรรจุกากของเสียอันตราย น้ําท่วมไม่ถึง หากไม่มีพ้ืนท่ีแห้ง
ให้เก็บในพ้ืนท่ีท่ีมีท่ีก้ันท้ัง 4 ด้าน เพ่ือป้องกันการแพร่กระจาย    
 3.  ส่งไปบําบัดท่ีโรงงานรับบําบัด/กําจัดของเสียให้เร็วท่ีสุด เพ่ือลดโอกาสการปนเป้ือนสู่
สิ่งแวดล้อมและชุมชน  
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 4.  ในกรณีขนย้ายไปจัดเก็บท่ีอ่ืนชั่วคราวให้กรอกแบบแจ้งการขนย้ายและจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วนอกบริเวณโรงงานชั่วคราว (แบบแจ้งดังแนบ)      
 5.  ในกรณีฉุกเฉินหรือต้องการหาผู้รับดําเนินการเร่งด่วน ติดต่อประสานงานได้ท่ีสํานักบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4165, 0 2202 4168, 0 2202 4195 
และ 0 2354 3183 โทรสาร 0 2202 4003 และ 0 2202 4167 เว็บไซต์ www.diw.go.th/iwmb 
 
ข้อแนะนําการจัดการกากของเสียหลังนํ้าลด 

 โรงงานอุตสาหกรรมท่ีประสบปัญหาน้ําท่วม สามารถจัดแบ่งกากของเสียได้เป็น 2  ส่วน คือ กาก
ของเสียท่ีขนย้ายพ้นน้ํา  และกากของเสียท่ีถูกน้ําท่วม  ซ่ึงจะต้องมีการจัดการกากของเสียอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม  เพ่ือความปลอดภัยและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการโรงงาน  โดยมี
ข้อแนะนําในการจัดการกากของเสียดังนี้ 
 

การจัดการกากของเสียท่ีขนย้ายพ้นน้ํา 
ก่อนนํากากของเสียไปจัดเก็บในบริเวณท่ีจัดเก็บกากของเสีย ให้ทําความสะอาดสถานท่ีจัดเก็บ

กากของเสียท่ีถูกน้ําท่วมให้สะอาด และให้มีการระบายอากาศท่ีเพียงพอจนพ้ืนท่ีแห้งพร้อมท้ังติดฉลาก
แสดงรายละเอียดของเสียท่ีภาชนะหรือส่งไปยังผู้รับบําบัด/กําจัดต่อไป  โดยสามารถขอคําปรึกษาวิธี
บําบัด/กําจัด หรือผู้รับบําบัด/กําจัดผ่านสํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

การทําความสะอาดอาคารเก็บสารเคมี 
1.  สํารวจสภาพถัง หรือภาชนะบรรจุสารเคมีต่าง ๆ หากพบภาชนะบรรจุท่ีมีการชํารุดเสียหายจาก

การขนย้าย หรือการจัดเก็บชั่วคราวให้แยกไว้และจัดหาภาชนะสํารองท่ีม่ันคง แข็งแรง และเหมาะสมกับ
ชนิดของสารเคมี พร้อมท้ังปิดผนึกให้แน่นหนา  หากเป็นไปได้ให้นําไปใช้ก่อน   

2.  หากภาชนะบรรจุท่ีชํารุดมีการหกรั่วไหลของสารเคมี  ให้ดําเนินการระงับเหตุตามข้อแนะนํา 
ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet)  และฉลากท่ีติดอยู่ข้างภาชนะบรรจุสารเคมี ท้ังนี้
ให้หยุดการหกรั่วไหลของสารเคมี หากสามารถทําได้โดยไม่เป็นอันตราย ผู้เข้าไปปฏิบัติการระงับเหตุจะต้อง
สวมชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมี และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น  หน้ากาก ถุงมือ  รองเท้า 
ท่ีสามารถป้องกันอันตรายจากสารเคมีชนิดนั้น ๆ ตามความเหมาะสม  และจัดการกับสารเคมีท่ีหกรั่วไหล
โดย 

หากสารเคมีหกรั่วไหลในปริมาณน้อย ให้ใช้วัสดุดูดซับสารเคมีท่ีเหมาะสมเช่น ทราย ข้ีเลื่อย หรือ 
ผ้าท่ีสามารถดูดซับได้ดี เป็นต้น (การเลือกวัสดุดูดซับจะต้องพิจารณาสมบัติของสารเคมีนั้น เช่น สารไวไฟ 
ห้ามใช้วัสดุดูดซับท่ีติดไฟได้ เป็นต้น)  ท้ังนี้อาจใช้สารเคมีอ่ืนท่ีทําปฏิกิริยากับสารเคมีท่ีหกรั่วไหล เพ่ือลด
ความเป็นอันตรายก่อนใช้สารดูดซับ เช่น ในกรณีการหกรั่วไหลของกรด อาจใช้ด่างในการทําปฏิกิริยากับกรด
ให้เป็นกลางก่อนแล้วจึงใช้วัสดุดูดซับสารเคมี เพ่ือนําไปกําจัดต่อไป เป็นต้น 
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หากสารเคมีหกรั่วไหลในปริมาณมาก  ให้หยุดการหกรั่วไหลของสารเคมี หากสามารถทําได้โดยไม่
เป็นอันตราย และพยายามจํากัดบริเวณการหกรั่วไหลไม่ให้แพร่กระจายออกไป โดยการสร้างเข่ือนก้ันล้อมรอบ 
สารเคมีท่ีหกรั่วไหล และใช้อุปกรณ์เก็บกู้สารเคมีท่ีหกรั่วไหลไปใส่ในภาชนะท่ีเตรียมไว้ เพ่ือนําไปกําจัดต่อไป 

กรณีสารเคมีท่ีหกรั่วไหลเป็นสารไวไฟ  จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยก้ันแยกแหล่งกําเนิด
ประกายไฟออกจากบริเวณท่ีมีการหกรั่วไหล  อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการระงับเหตุจะต้องเป็นแบบป้องกัน
การเกิดประกายไฟ เพ่ือไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิต 

 1.  เตรียมความพร้อมสถานท่ีจัดเก็บสารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น ซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้า  
ระบบทําความเย็น  การระบายอากาศ เป็นต้น ท้ังนี้ให้เป็นไปตามข้อจํากัดเฉพาะของสารเคมีแต่ละชนิด  
ท่ีจัดเก็บ 

2.  ลําเลียง ขนย้ายภาชนะบรรจุสารเคมีแต่ละชนิดอย่างระมัดระวังไม่ให้ตกกระแทก เนื่องจาก
อาจทําให้ภาชนะบรรจุแตก และสารเคมีหกรั่วไหล หรือเกิดอันตรายจากการระเบิดของสารเคมีอันตราย
บางชนิดท่ีมีข้อจาํกัดเฉพาะ 

3.  จัดเก็บสารเคมีในบริเวณท่ีจัดเก็บสารเคมีแยกตามประเภทอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และ
ไม่เก็บร่วมกับสารเคมีท่ีเข้ากันไม่ได้ เนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยาเคมีท่ีก่อให้เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้ ระเบิดได้  

4.  จัดเตรียมข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ของสารเคมีทุกชนิดท่ีจัดเก็บไว้ในบริเวณพ้ืนท่ี
จัดเก็บสารเคมีท่ีสามารถนําไปใช้ได้สะดวก รวดเร็ว 

5.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการดูดซับสารเคมีท่ีเหมาะสมกับสารเคมีท่ีจัดเก็บ ไว้ในบริเวณ
ใกล้เคียงเพ่ือใช้ในการระงับเหตุเบ้ืองต้นในกรณีสารเคมีหกรั่วไหล 
 

การจัดการกากของเสียที่ถูกนํ้าท่วม 

1.  จําแนกชนิดและความเป็นอันตรายของกากของเสียท่ีถูกน้ําท่วม โดยพิจารณาจากฉลากและ
เครื่องหมายท่ีติดข้างภาชนะบรรจุ หากฉลากหลุดลอกจากน้ําท่วมให้แยกไว้และขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ 

2.  สํารวจสภาพถัง หรือภาชนะบรรจุกากของเสียต่าง ๆ หากพบภาชนะบรรจุท่ีมีการชํารุดเสียหาย 
หรือ ผุกร่อนจากการถูกน้ําท่วมให้แยกไว้เป็นของเสียอันตรายและของเสียไม่เป็นอันตรายเพ่ือรอส่งกําจัดต่อไป 

3.  หากภาชนะบรรจุท่ีชํารุดมีการหกรั่วไหลของกากของเสียท่ีเป็นสารเคมี  ให้ดําเนินการระงับเหตุ
ตามข้อแนะนําในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet)  และฉลากท่ีติดอยู่ข้างภาชนะบรรจุ  
ท้ังนี้ผู้เข้าไปปฏิบัติการระงับเหตุจะต้องสวมชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมี และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคล เช่น  หน้ากาก  ถุงมือ  รองเท้า เป็นต้น ท่ีสามารถป้องกันอันตรายจากสารเคมีชนิดนั้น ๆ ตาม
ความเหมาะสม และจัดการกับสารเคมีท่ีหกรั่วไหล ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

4. ทําความสะอาดบริเวณท่ีมีการหกรั่วไหล ท้ังนี้ให้กักเก็บน้ําท่ีใช้ในการทําความสะอาดไว้ไม่ให้
ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกโรงงานเพ่ือนําไปบําบัดต่อไป 
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5. การจัดการและการกําจัด 
    -   กรณีเป็นของเสียท่ีได้รับอนุญาต สก.2 เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งของเสียท่ีตกค้างนั้น ไปยังผู้รับ

ดําเนินการโดยเร็ว 
    -  กรณีเป็นของเสียท่ียังไม่เคยได้รับอนุญาต สก.2 หรือของเสียอ่ืนท่ีเกิดจากน้ําท่วมภายใน

บริเวณโรงงานให้ดําเนินการขออนุญาต สก.2  โดยสามารถขอคําปรึกษาวิธีการบําบัด/กําจัด หรือผู้รับบําบัด 
/กําจัด ผ่านสํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาอนุญาต สก.2  
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

6.  การติดต่อประสานงาน 
     -  ศูนย์ประสานงานให้คําปรึกษาด้านกากอุตสาหกรรม (ส่วนกลาง) สํานักบริหารจัดการกาก

อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร 0 2202 4165, 4168, 4195, 4017, 0 2354 3183, 
0 2354 1639  โทรสาร 0 2202 4167 

     -  กลุ่มการจัดการเพ่ือสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร 0 2345 116 



แบบแจ้งการขนย้ายและจัดเก็บสิง่ปฏิกลูหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้วนอกบริเวณโรงงานช่ัวคราว 

วันท่ี ........ เดือน ..................... พ.ศ. ............... 

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจํากัด/โรงงาน ........................................................................................................................ 

ประกอบกิจการ ...................................................................... ทะเบียนโรงงาน ................................................. 

ต้ังอยู่เลขท่ี ...............  หมู่ท่ี ...............  ตรอก/ซอย ....................................  ถนน ........................................... 

ตําบล/แขวง .....................................  อําเภอ/เขต .........................................  จังหวัด ..................................... 

ชื่อผู้ประสานงาน ......................................................  โทรศัพท์ ..............................  โทรสาร ........................... 

ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ ..............................................................  โทรศัพท์มือถือ ................................................ 

   มีความประสงค์ขอแจ้งการขนย้ายและจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วชั่วคราว
นอกบริเวณโรงงาน เนื่องจากสถานประกอบการประสบเหตุอุทกภัย โดยจะดําเนินการจัดเก็บอย่างปลอดภัยมิให้
มีการรั่วไหลปนเป้ือน หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือสิ่งแวดล้อม และท้ังนี้จะดําเนินการนํากลับหรือ
ส่งให้ผู้รับดําเนินการตามท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป 

รายละเอียดเก่ียวกับส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 
      

ลําดับท่ี ช่ือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ปริมาณ (ตัน) 
 

ภาชนะบรรจุ 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

  

รายละเอียดสถานท่ีจัดเก็บช่ัวคราว (ท่ีตั้ง/ลักษณะการจัดเก็บ) ...................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ลงชื่อ ............................................. ผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

                                                                ( .............................................. ) 

หมายเหตุ :  ส่งใบแจ้งกลับมายังสํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
                โทรสาร 0 2202 4003 , 0 2202 4167 
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บทท่ี 4 

การป้องกันอุปกรณ์ เคร่ืองจักร 

แนวทางปฏิบัติการป้องกันอุปกรณ์เครื่องจักร ก่อนน้ําท่วม 
 

 อุปกรณ์เครื่องจักรท้ังหมด หากพบว่าอุปกรณ์เครื่องจักรมีโอกาสน้ําท่วมปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 1.  ย้ายเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได้ ไปไว้ในบริเวณท่ีน้ําท่วม ไม่ถึง 
 2.  ย้ายถังบรรจุก๊าซ และปิดวาล์วของระบบต่อเนื่องก๊าซ 
 3.  หากเครื่องจักร หรือภาชนะรับแรงดัน ไม่สามารถย้ายได้ให้พยายามก้ันน้ําไม่ให้เข้าสู่เครื่องจักร 
เช่น การก่อกําแพงกันน้ํารอบเครื่องจักร  
 4.  ท่อหรือผิวเปิดของโลหะให้ทาสีป้องกันน้ําสัมผัสกับโลหะหรือทาสารเคลือบต่าง ๆ เช่น จารบี
หรือน้ํามัน 
 5.  ปิดจุดท่ีระบบหล่อลื่นของเครื่องจักร ท่ีอาจจะทําให้น้ําปะปนในระบบหล่อลื่น เช่น จุดระบาย
น้ํามันต่าง ๆ 
 6.  เตรียมหาเครื่องสูบน้ําเพ่ือใช้สูบน้ําออกระหว่างน้ําท่วม 
 
แนวทางปฏิบัติการป้องกันอุปกรณ์เครื่องจักร ระหว่างน้ําท่วม 
 

 -  ห้ามใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ระหว่างน้ําท่วมโดยเด็ดขาด นอกจากอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
บรรเทาน้ําท่วมเช่นป๊ัมสูบน้ํา เป็นต้น 
 
แนวทางปฏิบัติการป้องกันอุปกรณ์เครื่องจักร หลังน้ําท่วม 

 อุปกรณ์เครื่องจักรท่ัวไป 

 1.  อุปกรณ์เครื่องจักร ต้องทําความสะอาด ทําให้แห้ง และตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางาน
ก่อนใช้งาน 
 2.  ทําความสะอาดและตรวจสอบถังบรรจุก๊าซ และระบบต่อเนื่องก๊าซ  หากพบการชํารุดเสียหาย
ของอุปกรณ์เครื่องจักรต้องทําการซ่อมแซม โดยช่างหรือวิศวกรผู้ชํานาญการ 
 ๓.  หากเครื่องจักร หรือภาชนะรับแรงดัน อยู่ใต้น้ํา (บางส่วนหรือท้ังหมด)  ต้องตรวจสอบการ 
กัดกร่อน และตรวจสอบความปลอดภัย 
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 4.  ตรวจสอบฉนวนกันความร้อนท่ีอาจเสียหายจากน้ํา หากพบว่าเสื่อมสภาพ ควรทําการเปลี่ยน
ฉนวน (หากเป็นแบบ asbestos ต้องเปลี่ยนโดยช่างหรือวิศวกรผู้ชํานาญการ) 
 5.  ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของเครื่องจักร และบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  ควรถ่าย
น้ํามันหล่อลื่นของเครื่องจักรท่ีอาจมีน้ําปะปนในระบบหล่อลื่น    
 6.  หากมีการใช้เครื่องสูบน้ําสูบน้ําออกระหว่างน้ําท่วม  ควรทําความสะอาดเพ่ือนําดินโคลน 
ตะกอนทรายออกจากเครื่องสูบน้ํา หากอยู่ใต้น้ํา (บางส่วนหรือท้ังหมด) ต้องทําการตรวจสอบโดยละเอียด 
 
 หม้อน้ํา 
 

 1.  ทําความสะอาด ตรวจสอบความปลอดภัยหม้อน้ําและเครื่องอุปกรณ์ท้ังหมดก่อนใช้งาน  
หากพบความเสียหายต้องซ่อมแซม โดยช่างหรือวิศวกรผู้ชํานาญการ 
 2.  ตรวจสอบฉนวนหม้อน้ําและระบบจ่ายไอ หากพบความเสียหายควรทําการซ่อมแซมก่อน     
ใช้งาน 
 3.  ตรวจสอบสภาพ การแตกหัก การหลุดหลวมของอิฐทนไฟ และทําการซ่อมแซมหากพบความ
เสียหาย 
 4.  ตรวจสอบการกัดกร่อนและการทํางานของอุปกรณ์ระบายความดันต่าง ๆ และทําการ
ซ่อมแซมหากพบความเสียหาย

5.  ทําความสะอาดท่อระบบปรับ
คุณสมบัติน้ํา ท่อน้ําป้อนและท่อ condensate 
ให้ปราศจากโคลน ตะกอน ขยะ ท่ีอาจมากับน้ํา
 6.  วาลว์ระบายน้ํา วาล์ว Blow down 
ต้องไม่มีโคลนตะกอน ขยะ อุดตุน สามารถระบาย
น้ําได้สะดวก 

7.  ตรวจสอบ Electric/electronic      
controls. Flame safeguard controls, ignition 
transformers, safety shutoff valves และ
อุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า ต่างๆ ต้องตรวจสอบ
และซ่อมแซมหากพบความเสียหาย   

8.  ทําการระบายเชื้อเพลิงในระบบจ่าย
เชื้อเพลิงหากมีน้ําปะปนในระบบ 
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ระบบปรับอากาศและระบบทําความเย็น 

1.  ตรวจสอบ Electric/electronic controls., safety shutoff valves และอุปกรณ์ ควบคุม
ทางไฟฟ้าต่าง ๆ  ต้องตรวจสอบและซ่อมแซมหากพบความเสียหาย   

2.  อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนต่าง ๆ ต้องทําความสะอาดผิวถ่ายเทความร้อนให้สะอาด 
3.  ตรวจสอบการกัดกร่อนของท่อ และอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน  หากพบว่ากัดกร่อนเกินกว่า      

ท่ียอมรับได้ต้องทําการซ่อมแซม 
4.  เปลี่ยนสารตัวกลางท่ีใช้ในการถ่ายเทความร้อน หากมีน้ํา สิ่งสกปรก หรือความชื้นปะปนในระบบ 
5.  ทําความสะอาดระบบกรองสิ่งสกปรก หากเสียหายต้องทําการเปลี่ยน 

 

ระบบก๊าซ 

1.  ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ  หากพบต้องทําการระบายก๊าซออกอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการก่อนท่ีจะทํากิจกรรมอ่ืน 

2.  ตรวจสอบ Electric/electronic controls., safety shutoff valves และอุปกรณ์ควบคุม 
ทางไฟฟ้าต่าง ๆ ต้องตรวจสอบและซ่อมแซมหากพบความเสียหาย 

3.  ตรวจสอบการกัดกร่อนของท่อ และอุปกรณ์จ่ายก๊าซ  หากพบว่ากัดกร่อนเกินกว่าท่ียอมรับได้
ต้องทําการซ่อมแซม 
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4.  หากมีน้ํา สิ่งสกปรก หรือความชื้นปะปนในระบบ ต้องทําการระบายออก 
5.  ทําความสะอาดระบบกรองสิ่งสกปรก หากเสียหายต้องทําการเปลี่ยน 
6.  ตรวจสอบสิ่งสกปรกท่ีอาจอุดตันในระบบระบายก๊าซต่าง ๆ เช่น รูระบายไอของตัวปรับแรงดัน 

เป็นต้น 
7.  ตรวจสอบการกัดกร่อนและการทํางานของอุปกรณ์ระบายความดันต่าง ๆ และทําการซ่อมแซม

หากพบความเสียหาย 
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บทท่ี 5 

การป้องกันระบบไฟฟา้ 

แนวทางปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้า ก่อนน้ําท่วม 

� จัดเตรียมกระสอบทราย เพ่ือกันน้ําไม่ให้เข้าสู่ตัวอาคารโรงงาน  โดยเฉพาะบริเวณหม้อแปลง
ไฟฟ้าท่ีติดต้ังบนพ้ืน ตู้เมนสวิตช์ หรือตู้ไฟฟ้าท่ีติดต้ังบนพ้ืนท่ีน้ําอาจท่วมถึงได้  

� ฝึกอบรมพนักงานในโรงงานให้เข้าใจการปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยขณะเกิดน้ําท่วม เช่น     
ไม่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ หลีกเลี่ยงการเล่นน้ําและอยู่ใกล้เส้นทางน้ํา 

� จัดเตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน หรือการติดต่อกับของหน่วยงานท้องถ่ินหรือหน่วยงาน     
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การไฟฟ้า โรงพยาบาล สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

� จัดเตรียมแผนฉุกเฉิน และอพยพกรณีการเกิดน้ําท่วมฉับพลัน โดยต้องมีการเรียนรู้เส้นทางการ
เดินทางท่ีปลอดภัยท่ีสุด จากบ้านไปยังท่ีสูงหรือพ้ืนท่ีปลอดภัย มีแนวทางปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินอย่างชัดเจน 
เป็นข้ันเป็นตอน หมายเลขโทรศัพท์ต่าง ๆ ท่ีสําคัญสําหรับการติดต่อกรณีฉุกเฉิน  ตลอดจนสัญญาณระดับ
การเตือนภัยน้ําท่วมต่าง ๆ เช่น (การเฝ้าระวังน้ําท่วม : มีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดน้ําท่วมและอยู่ในระหว่าง
สังเกตการณ์ การเตือนภัยน้ําท่วม : เตือนภัยจะเกิดน้าํท่วม  การเตือนภัยน้ําท่วมรุนแรง : เกิดน้ําท่วม
อย่างรุนแรง ภาวะปกติ : เหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติหรือเป็นพ้ืนท่ีไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ําท่วม) 

� ปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น มอเตอร์ ปลั๊ก  ท่ีอยู่บริเวณพ้ืนซ่ึงน้ําสามารถท่วมถึงได้ง่าย 
โดยยกให้สูงข้ึน ตลอดจนสายไฟชนิดท่ีเป็น THW ท่ีมีฉนวนชั้นเดียวท่ีติดต้ังบนระนาบเดียวกับพ้ืนให้สูง 
ข้ึนด้วย 

� อุปกรณ์แจ้งเตือนภัยชนิดจับควันบางชนิดต้องใช้ไฟฟ้าในการทํางาน ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบ
แบตเตอรี่สํารองและเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่อย่างน้อยปีละครั้ง เพ่ือใช้ในกรณีไฟฟ้าดับ และอุปกรณ์แจ้ง
เตือนภัยชนิดจับควันต้องได้รับการทดสอบทุกเดือน 
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แนวทางปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้า หลังน้ําท่วม 
 

อุปกรณ์ไฟฟ้าหลัก 
 

� ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า (ถ้ามี) ซ่ึงหากถูกน้ําท่วม ต้องมีการตรวจสอบสภาพ และทดสอบค่า
ความเป็นฉนวนให้ได้ตามค่ามาตรฐานท้ังในส่วนตัวถัง บูชชิ่งแรงสูง แรงตํ่า เพราะน้ําอาจมีการรั่วซึมได้  
ซ่ึงจะดําเนินการโดยการไฟฟ้า หรือบริษัท 

� สายไฟฟ้าทุกชนิดท่ีถูกน้ําท่วมขัง ต้องได้รับการตรวจทดสอบการรั่ว (Leak) และทดสอบค่าความ
เป็นฉนวน (Insulation Test) โดยเฉพาะสายเมน (Main Feeder) และจุดต่อสายไฟ 

� ตู้เมนสวิตช์ท่ีถูกน้ําท่วมขัง จะต้องมีการปรับปรุง โดยอุปกรณ์ท่ีชํารุดเสียหายต้องเปลี่ยนใหม่  
กล่าวคือ หากเป็น Air Circuit Breaker (ACB) ซ่ึงมีส่วนท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกซ่ึงอาจชํารุดเสียหาย ต้องถอด
ให้บริษัท (Supplier) ทําการตรวจทดสอบ หากเป็น Molded Case หรือ Miniature อาจถอดและ 
เป่าให้แห้ง แต่ท้ังนี้ควรต้องมีการทดสอบการรั่ว (Leak) ค่าความเป็นฉนวน ซ่ึงรวมถึงบัสบาร์และจุดต่อ
ต่าง ๆ ท่ีอาจมีการรั่วลงดิน 

� ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้แก่  มอเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  ตู้เย็นหรือเครื่องทําน้ําเย็น 
หรือเครื่องจักรต่าง ๆ หากมีน้ําท่วมถึงแล้ว อาจเป็นการยากท่ีรู้ปัญหาหรือความเสียหาย ถึงแม้เบ้ืองต้นได้
มีการทําให้แห้งสนิทหรือตากแดดแล้วก็ตาม แต่ควรรีบแจ้งผู้รู้หรือช่างชํานาญหาทางแก้ไขซ่อมแซม ถ้าไม่
จําเป็นจริง ๆ อย่าเพ่ิงใช้เด็ดขาด เพราะอุปกรณ์เครื่องใช้เหล่านี้อาจมีการชํารุดด้านในท่ีไม่สามารถสังเกต 
เห็นได้ หรืออาจใช้ได้ในระยะสั้น ๆ แต่ระยะยาวอาจเป็นปัญหาการลัดวงจรท่ีอาจทําให้เกิดอัคคีภัยข้ึนใน
โรงงานได้  โดยเฉพาะมอเตอร์ควรมีการทดสอบค่าความเป็นฉนวนด้วย 

 

อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ัวไป 

� ทําความสะอาด เช็ด เป่าหรือทําให้แห้งกับอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีถูกน้ําท่วมถึงให้แห้งก่อน การยกสวิตช์
จ่ายไฟเข้าโรงงาน 

� ตรวจสอบสายไฟต้องไม่ชํารุดหรือมีรอยถลอก หรือมีการทับถมของเศษหิน ดินโคลนบนสายไฟ 
� ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน (เบรกเกอร์ ฟิวส์) ซ่ึงต้องอยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

ไม่ชํารุดเสียหาย หรือเปียกชื้น 
� การยกคัทเอ้าท์หรือเมนเบรกเกอร์เพ่ือเปิดให้มีจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าโรงงานนั้น ควรทดลองเปิดใช้งาน

ทีละวงจร  เพ่ือความสะดวกสําหรับการตรวจสอบ หากยังมีปลั๊กหรือจุดใดจุดหนึ่งอยู่ในสภาพท่ีไม่พร้อมใช้งาน  
เช่น ชํารุด เปียกชื้น หรือรั่วลงดินเมนเบรกเกอร์จะทริป ซ่ึงต้องปรับปรุงซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ให้อยู่ใน
สภาพท่ีใช้งานได้อย่างปลอดภัย การทดลองว่ามีกระแสไฟรั่วไหลหรือไม่นั้น ควรมีการทดลองดับไฟทุกจุดใน
โรงงาน โดยการถอดปลั๊ก โหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ออกท้ังหมด  แล้วค่อยเปิดทีละวงจร พร้อมตรวจสอบ
ดูมิเตอร์ไฟฟ้าว่าหมุนหรือไม่ หากไม่เคลื่อนไหวแสดงว่าไฟฟ้าในโรงงานท่านไม่น่าจะรั่ว แต่ถ้ามิเตอร์หมุน 
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แสดงว่าไฟฟ้าในโรงงานท่านอาจจะรั่วได้  ท้ังนี้ให้รีบตามช่างไฟมาดูแล ปรับปรุงซ่อมแซม หรือปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ท่ีชํารุดเสียหาย 

� ควรยกระดับของปลั๊กไฟต่าง ๆ ท่ีอยู่ในอาคารโรงงาน  โดยปรับตําแหน่งปลั๊กไฟอยู่ท่ีระดับประมาณ 
๑.๒๐ เมตร เท่ากับระดับสวิตช์ พร้อมกันนี้ควรแยกวงจรไฟฟ้าออกให้ชัดเจนระหว่างบริเวณท่ีน้ําอาจท่วมถึง  
กับบริเวณท่ีน้ําไม่สามารถท่วมถึง  เพ่ือควบคุมการเปิด-ปิดวงจรไฟฟ้าในอาคารโรงงานได้อย่างอิสระและ
ง่ายต่อการซ่อมแซมบํารุงรักษา 

� ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเป็นโครงสร้างโลหะ  เช่น  หม้อแปลง  ตู้เมนสวิตช์  ตู้ไฟฟ้าย่อย         
ท่อร้อยสายไฟ  ข้ัวต่อลงดิน และจุดต่อต่าง ๆ ท่ีอาจเป็นสนิม หรือชํารุดหลุดหลวมขณะท่ีมีน้ําท่วมขัง เช่น 
บริเวณจุดต่อเชื่อมสายดินของระบบไฟฟ้า ป้องกันฟ้าผ่า เพ่ือจะได้ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ให้
อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้อย่างปลอดภัย  

� การตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนการซ่อมบํารุง ปรับปรุงแก้ไข ควรดําเนินการ
โดยช่างท่ีมีความชํานาญ 

� สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีถูกน้ําท่วมและได้รับความเสียหายควรเปลี่ยนใหม่หรือถูกตรวจสอบ
โดยช่างไฟฟ้าท่ีมีความชํานาญ 
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รายการอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 
 
ลําดับ รายการอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ภาพประกอบ 

1 หม้อแปลงไฟฟ้า (TRANSFORMER) 

 
2 เครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator) 

 

 
3 ตู้สวิตช์ประธาน (Main Distribution Board (MDB)) 

 
4 แผงสวิตช์ (Distribution Board (DB)) 

     
5 แผงย่อย (Panel Board (PB)) 
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ลําดับ รายการอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ภาพประกอบ 
6 Air Circuit Breaker (ACB) 

  
7 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) 

  
8 เซฟต้ีสวิตช์ (Safety Switch) 

 
9 ฟิวส์แรงตํ่า (Low Voltage Fuse) 

 
10 สายไฟ THW 

11 มอเตอร์ไฟฟ้า 
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แบบฟอร์มการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าหลังนํ้าลด 
ผู้ตรวจสอบ : ………………………………..………………………………  วันท่ีตรวจสอบ :………………………………… 

ลําดับท่ี จุดตรวจสอบ ใช่ ไม่ใช่ ส่ิงท่ีตรวจพบ 

๑. สภาพตัวถังหม้อแปลง    
  ๑.๑  มีรอยรั่วซึมของน้ํามัน, คราบน้ํามันหรือไม่    
  ๑.๒  มีคราบสกปรก ฝุ่น และขยะเกาะติดหรือไม่    
  ๑.๓  มีสนิมหรือการกัดกร่อนของตัวถังหรือไม่    
  ๑.๔  มีการชํารุดท่ีปะเก็น ซีลยางต่าง ๆ หรือไม่    

๒. การต่อลงดินของส่วนท่ีเป็นโลหะของหม้อแปลง     
 ๒.๑  ท่ีจุดต่อลงดินเข้ากับหลักดินมีสนิม และการกัดกร่อน

หรือไม่ 
   

 ๒.๒  สายต่อลงดินขาดหรือหลุดจากจุดสายดินกับหลักดิน
หรือไม่ 

   

๓. สารดูดความช้ืนของหม้อแปลง    
 ๓.๑  ซิลิก้าเจล  (สารดูดความชื้น) เปลี่ยนสี หรือ

เสื่อมสภาพหรือไม่ (หากเปลี่ยนจากสีน้ําเงินเป็นสี
ชมพูอ่อนหรือสีดําแสดงว่าเสื่อมสภาพ) 

   
 

๔. รั้วหม้อแปลง     
 ๔.๑  รั้วหม้อแปลงมีการสึกกร่อน เป็นสนิม ชํารุดหรือไม่    
 ๔.๒  จุดต่อลงดินของรั้วหม้อแปลงชํารุด หลุดหลวม เป็น

สนิมหรือไม่ 
   

๕. เครื่องห่อหุ้มเมนสวิตซ์     
 5.1 โครงสร้างตู้ท่ีเป็นโลหะมีการกัดกร่อน เป็นสนิม

หรือไม่ 
   

 ๕.๒  การติดต้ังตู้ม่ันคง แข็งแรงหรือไม่     
๖.  การต่อลงดินท่ีเมนสวิตซ์     
 6.1 จุดต่อระหว่างสายดินกับหลักดินมีการหลุดหลวม 

ชํารุด และเป็นสนิมหรือไม่ 
   

 6.2 ฝาตู้ของแผงเมนสวิตซ์มีการต่อฝากเข้ากับตัวตู้
หรือไม่ 
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หมายเหตุ :    หลังจากการทดลองจ่ายไฟฟ้า ให้ดําเนินการตรวจสอบด้วยประสาทสัมผัส  คือ  ใช้ตาดู  หูฟัง  

        จมูกดมกลิ่น  เพ่ือสังเกตสิ่งผิดปกติจากสีท่ีเปลี่ยนไป  กลิ่นไหม้  หรือเสียงดังจากการทํางาน 
        ผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้า  

ลําดับท่ี จุดตรวจสอบ ใช่ ไม่ใช่ ส่ิงท่ีตรวจพบ 

๗. พ้ืนท่ีว่างหน้าตู้เมนสวิตช์     
 ๗.๑  มีสิ่งของวัสดุต่าง ๆ กีดขวางทางเข้าออกหน้าตู้

หรือไม่ 
   

 7.2 มีน้ําท่วมขังอยู่หรือไม่     
๘. สายไฟ    
 8.1  มีการชํารุด รอยถลอกหรือไม่     
 8.2  มีการทับถมของเศษขยะ หิน ดิน โคลนหรือไม่    

๙. อุปกรณ์ไฟฟ้า    
 ๙.๑ ปลั๊ก สวิตช์ เต้ารับต่าง ๆ  อยู่ในสภาพท่ีชํารุด  

      หรือเปียกน้ําอยู่หรือไม่  
   

 ๙.๒ มอเตอร์ ตู้น้ําเย็น และเครื่องจักรต่างๆ อยู่ 
      ในสภาพท่ีชํารุด หรือเปียกน้ําอยู่หรือไม่ 

   

 ๙.๓ ทางเดินสายไฟรวมท้ังข้อต่อท่ีเป็นโลหะ เช่น  
      ท่อกล่องต่อสายไฟ  Wire-Way  และ Cable Ladder 

มีสภาพชํารุด กัดกร่อน และเป็นสนิมหรือไม่   

   

 ๙.๔ จุดเชื่อมต่อสายดินของระบบป้องกันฟ้าผ่า 
      หลุดหลวมหรือชํารุดหรือไม่  

   

๑๐. ระบบป้องการฟ้าผ่า    
 ๑๐.๑  จุดต่อระหว่างสายนําลงดิน และแท่งหลักดิน 

         มีการชํารุด สึกกร่อน และเป็นสนิมหรือไม่  
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บทท่ี 6 
 

การจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย 

แผนการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย 

 1. การเตรียมพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยของโรงงาน (Planning) โดยกําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงภายในโรงงานและ
บริเวณโดยรอบท่ีส่งผลกระทบต่อการเกิดอุทกภัยในโรงงานได้ กําหนดการควบคุมเป็นระดับความรุนแรง
ตามสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อเหตุอุทกภัย 
  1.1 ประเมินระดับน้ําของแหล่งน้ําท่ีมีผลต่อท่ีตั้งโรงงาน เช่น คลอง แม่น้ํา อัตราการ
ระบายน้ําของเข่ือนท่ีส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ี เป็นต้น ซ่ึงกําหนดจากความสูงระดับน้ําทะเลปานกลาง โดย
เปรียบเทียบกับข้อมูลของสถานการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึน และกําหนดระดับความรุนแรงกรณีเกิดอุทกภัยต่อ
ภายนอกพ้ืนท่ีและภายในพ้ืนท่ี 
  1.2 การประเมินการระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีโดยประเมินจากพ้ืนท่ีในบริเวณโรงงาน 
เพ่ือเตรียมเครื่องสูบน้ําให้เพียงพอ โดยเทียบต่อปริมาตรน้ําท่ีอาจเข้าท่วมพ้ืนท่ี 
  1.3 การเตรียมพร้อมการป้องกันน้ําจากท่อระบายน้ําต่างๆ ในพ้ืนท่ี 
 2. บุคลากร (Persons) โดยจัดอัตรากําลังรองรับในสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน ตามสถานการณ์
ต่างๆ ดังนี้ 
  2.1 เตรียมแผนการซ้อมภาวะฉุกเฉิน ก่อนเกิดเหตุการณ์จริง 
  2.2 ยามภาวะเฝ้าระวัง กรณีเกิดภาวะอุทกภัยต่อพ้ืนท่ีภายนอก ซ่ึงประเมินจากระดับ
น้ําของแหล่งน้ําท่ีเพ่ิมข้ึนกับระดับเกณฑ์ท่ีเคยเกิดอุทกภัย เป็นระยะ 
  2.3 ยามภาวะฉุกเฉินตามระดับความรุนแรง กรณีท่ีน้ําเริ่มเข้าท่วมพ้ืนท่ี 
 3. ศักยภาพระบบบําบัดน้ําเสีย (Performance) 
  3.1 สถานการณ์จากระดับน้ําท่ีเข้าท่วมพ้ืนท่ีตามข้อ 1 โดยเตรียมการกําหนดการบําบัด
ให้แล้วเสร็จก่อนน้ําเข้าท่วมพ้ืนท่ี ประเมินจากระยะเวลาการบําบัดท้ังหมดตามขนาดระบบบําบัดน้ําเสียท่ี
ออกแบบไว้ ตลอดระยะเวลาการบําบัดท้ังหมดก่ีวันจึงแล้วเสร็จ ท้ังนี้ก็ข้ึนอยู่กับการผลิต ปริมาณน้ําเสียท่ี
เกิดข้ึนในขณะนั้นด้วย การดําเนินการในข้ันนี้เพ่ือเป็นการเตรียมตัวล่วงหน้า ก่อนหยุดการผลิต 
  3.2 ตรวจสอบระยะเวลาการบําบัดท้ังหมดของระบบบําบัด ประเมินปริมาณน้ําท้ิงท่ีมีอยู่ 
เพ่ือเตรียมระบายน้ําท้ิงหลังการบําบัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ําท้ิงตามกฎหมายท่ีกําหนดไว้ 
  3.3 Shut down ระบบบําบัด 
  3.4 เตรียมพร้อมในการป้องกันระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าและการจัดเก็บสารเคมีของระบบบําบัด 
โดยเป็นตามคู่มือการป้องกันอุปกรณ์ เครื่องจักร และระบบไฟฟ้า การจัดเก็บสารเคมีอันตราย เพ่ือความ
ปลอดภัยในพ้ืนท่ี 
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  3.5 การจัดการตะกอนหลังการบําบัดน้ําเสีย เป็นไปตามคู่มือการจัดการกาก
อุตสาหกรรม 
 4. เฝ้าระวังคุณภาพน้ําท่ีเกิดข้ึนหลังจากน้ําท่วม (Surveillance) 
  4.1 การกําจัดคราบน้ํามัน เศษสิ่งปฏิกูลท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพัดพามาแหล่งอ่ืน โดยใช้
ทุ่นลอยในการรวบรวมน้ํามันลอยน้ําก่อนโดยใช้เครื่องเก็บกวาดน้ํามัน (oil spill recovery skimmer)         
ท่ีลอยอยู่บนผิวหน้าหลังจากล้อมด้วยทุ่นแล้ว ก่อนนําไปกําจัดตามหลักวิชาการต่อไป 
  4.2 ตรวจวัดคุณภาพน้ําเป็นระยะ ตามคู่มือการตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
 
แนวทางปฏิบัติการฟ้ืนฟูระบบบําบัดน้ําเสียหลังน้ําลด 

 1. ตรวจสอบสภาพของระบบบําบัดน้ําเสีย 
๑.๑ ตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ  และระบบควบคุม ตลอดจนการ

ซ่อมบํารุง ปรับปรุงแก้ไข โดยช่างท่ีมีความชํานาญ 
๑.๒ ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ของระบบบําบัดน้ําเสีย เช่น เครื่องสูบน้ํา เครื่อง

เติมอากาศ และใบกวาดตะกอนให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะทํางาน 
  ๑.๓ ตรวจสอบสภาพโครงสรา้งท่ัวไป เช่น การชํารุดของบ่อ การรั่วซึมของถัง/บ่อ  
ตรวจสอบระบบท่อน้ําเสีย ท่อน้ําท้ิง และท่อท้ิงตะกอน หากตรวจพบการชํารุด การรั่วไหลจะต้อง
ดําเนินการซ่อมแซม 

2. ตรวจสอบคุณภาพน้ําเสีย หากคุณภาพของน้ําเสียดังกล่าวไม่เป็นไปตามประกาศ อก. ฉบับท่ี ๒ 
(พ.ศ.๒๕๓๙) เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ําท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงาน ให้ดําเนินการสูบน้ําเสียจาก        
บ่อบําบัดน้ําเสียไปยังบ่อพัก โดยห้ามระบายน้ําเสียออกนอกโรงงาน และให้ดําเนินการขุดลอกตะกอนในบ่อ 
ท้ังนี้ หลังจากฟ้ืนฟูระบบบําบัดน้ําเสียแล้วเสร็จจะต้องนําน้ําเสียดังกล่าวมาบําบัดท้ังหมด 

3. การเริ่มเดินระบบ 
๓.๑ ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของระบบบําบัดน้ําเสีย โดยใช้น้ําสะอาดตรวจสอบ

เส้นทางการไหล  ของน้ํา ระดับน้ํา รวมท้ังการทดสอบการทํางานของอุปกรณ์เครือ่งจักรให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อม
กับการทํางาน 

๓.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียทางเคมี เป็นการเติมสารเคมีเพ่ือทําให้เกิดปฏิกิริยาเคมีช่วยการ
ในตกตะกอน การตกผลึกทางเคมี การฆ่าเชื้อโรค และการแลกเปลี่ยนประจุ  ท้ังนี้ ก่อนท่ีจะเริ่มเดินระบบ
จําเป็นต้องทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยวิธีท่ีเรียกว่า การทดลองแบบจาร์ (Jar Test) ซ่ึงเป็นวิธีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบในกระบวนการสร้างตะกอน การสร้างฟล็อค และการตกตะกอน เพ่ือหาปริมาณสารเคมีท่ี
เหมาะสม 

๓.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ 
๓.๓.๑ ตรวจสอบคุณภาพน้ําเสียให้มีสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ

เชื้อจุลินทรีย์ 
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๓.๓.๒ ใชห้ัวเชื้อในการเริ่มเดินระบบบําบัดน้ําเสีย ท้ังนี้ การทําให้ระบบเข้าสู่
สภาวะปกติอย่างรวดเร็ว สามารถทําได้ ๒ วิธี คือ 

(๑) ใช้หัวเชื้อจากตะกอน การเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เพ่ือเดินระบบบําบัดน้ํา
เสียโดยการใช้หัวเชื้อจากถังตกตะกอนในส่วนของตะกอน เพ่ือนําไป
ใส่ในถังเติมอากาศ ท่ีต้องการเดินระบบเอเอส หรือใส่ในถังปฏิกิริยา
ของระบบบําบัดน้ําเสียระบบอ่ืน เช่น ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ  

(๒) ใช้หัวเชื้อจาก Filter Press  
หมายเหตุ หัวเชื้อจุลินทรีย์ควรเป็นเชื้อท่ีประกอบกิจการโรงงานประเภท 

    เดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน 
๔. ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียแต่ละระบบ โดยใช้พารามิเตอร์และค่าท่ีใช้ใน

การออกแบบ 



 
ภาคผนวก ๑  

 

รายช่ือราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

หน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

ลําดับท่ี หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 0-2202-3000  0-2202-3048 
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 0-2202-4000,  

0-2202-4014  
0-2354-3390 

3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  0-220294414-18, 
0-2202-4511 

0-2354-3299 

4. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 0-2202-3555,  
0-2202-3565,  
0-2202-3567.  

0-2644-8746 

5. สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย 0-2202-3075   0-2202-3070 
6. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 0 2202 3301-4 0 2202 3415 
7. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 0-2202-4270 0-2644-7136  
8. สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม   
1301 0-2273-8850 

9. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 0-2253-0561  0-2253-4086 
9. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
0-3533-6579  0-3533-6580 

10. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 0-3425-8889  0-3425-8899 
11. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 0-2581-5015, 

0-2581-3225  
0-2581-2111 

12. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 0-2595-0334-5  0-2595-0336 
13. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 0-2202-3000  0-2202-3048 
14. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 0-3851-2526,  

0-3851-7077,  
0-3881-4552 

 0-3851-2438, 
0-3851-4833 

15. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 0-2202-3000  0-2202-3048 
16. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 0-3441-2030  0-3442-6099 

 
 
 
 



 
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
   

ลําดับท่ี หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 
1. กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 0-2298-2000  0-2298-2002 
2. กรมชลประทาน (ชป.) 0-2241-0020-29 - 
3. กรมทรัพยากรน้ํา (ทน.) 0-2271-6000   - 
4. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล (ทบ.) 0-2299-3900  0-2299-3926 
5. สํานักงานกรุงเทพมหานคร 0-2221-2141-69 - 
6. การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ๐-๒๕๕๑-๘๕๗๖ ๐-๒๕๕๒-๕๓๐๗ 
7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0-2589-0100-1 - 
8. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0-2637-3000 - 

 
เครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ลําดับท่ี หน่วยงาน โทรศัพท์ 
1 สายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 
2 ศูนย์ดํารงธรรม 1567 
3 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม 1356 
4 ศูนย์กรุงเทพมหานคร 1555 
5 กรมอุตุนิยมวิทยา 1182 
6 ศูนย์วิทยุสื่อสาร สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรุงเทพมหานคร (ศูนย์พระราม) 
199 

7 ศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) 1646, 1669, 199 ต่อ 2 
8 กรมควบคุมมลพิษ 1650, 0-2298-2404-7 
9 สายด่วนบริการข้อมูลสารเคมีอัตโนมัติ 1564 

10 ส่วนควบคุมไฟป่า 1362 
11 ศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 0-2226-4444 
12 ศูนย์รับแจ้งเด็กหาย 0-2282-1815 
13 ศูนย์วิทยุกรุงธน 0-2451-7227 
14 สถานีวิทยุ สวพ.91 1644 
15 สายด่วนผู้บริโภค อย. 1556 
16 Hot-Line คลายเครียด (กรมสุขภาพจิต) 1667 
17 Health-Line สายด่วนเพ่ือสุขภาพ 0-2714-3333 
18 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ศูนย์นเรนทร) 1669 
19 ศูนย์วิทยุรามา 0-2246-0999 
20 หน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาล 1554 

 



 
เครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อ) 

 

ลําดับท่ี หน่วยงาน โทรศัพท์ 
21 ศูนย์ส่งกลับฯ และรถพยาบาลตํารวจ 1691, 0-2255-1134-6 
22 แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 191 
23 ตํารวจท่องเท่ียว 1155 
24 ศูนย์ควบคุมจราจร 1197 
25 กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 1190 
26 ร่วมด้วยช่วยกัน 1677 
27 จส.100 1137,0-2711-9151-8 
28 ศูนย์วิทยุสื่อสาร สภากาชาดไทย 0-2251-7853-6  

ต่อ 2209,2210 
29 ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย 0-2621-9701-5 
30 ชลประธานบริการประชาชน 1460 
31 สํานักความม่ันคงกิจการชายแดนและการป้องกันประเทศ

สภาความม่ันคงแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 
0-2629-8000-2  
ต่อ 1610-1619 

32 กระทรวงต่างประเทศ 0-2643-5000 
33 สํานักงานเจ้ากรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 0-2572-1206 
34 กอ.รมน. 0-2241-2051-3 
35 ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้าย สมช. 0-2244-8789-91 
36 ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก 0-2280-2508, 

0-2297-7995-6 
37 ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ 0-2472-2368,  

0-2475-4521 
38 ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ 0-2534-1710 
39 หน่วยข่าวกรองทางทหาร 0-2243-1125 
40 ท่าอากาศสุวรรณภูมิ 0-2132-3888,  

0-2132-4000 
41 ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ 0-2545-1000 
42 สํานักงานตํารวจสันติบาล 0-2252-7044-6 
43 สํานักงานผู้อํานวยการ สํานักงานข่าวกรองแห่งชาติ 0-2280-8191, 

0-2282-8666 
44 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 0-2100-3871 
45 กองบัญชาการกองทัพไทย 0-2572-1234 
46 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 0-2565-8317 
47 กองบินตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 0-2510-9100 
48 กองบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาดชาดไทย 0-2251-7853-6 



เครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อ) 
 

ลําดับท่ี หน่วยงาน โทรศัพท์ 
49 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 02-2825180 
50 สภาสังคมสงเคราะห์ 02-3547533-37 
51 มูลนิธิปอเต็กต๊ึง 02-6230545-54 
52 มูลนิธิร่วมกตัญญู 02-7510951-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


