
คณุสามารถท าอะไรไดบ้า้ง ? 

ความปลอดภยัในกระบวนการผลติเป็นเร ือ่งเก ีย่วกบัการป้องกนัส ิง่แวดลอ้มดว้ยเชน่กนั ! 

 คณุตอ้งรูว้า่คุณจะตอ้งท าอยา่งไรบา้งหากคุณพบสารเคมใีด ๆ 

ก าลังรั่วไหลจากทอ่ หรอื ถงัในโรงงานของคณุ ตอ้งเขา้ใจวา่มสี ิง่ใดที่
คณุตอ้งท าโดยทันท ีจะตอ้งรายงานใหใ้ครทราบ และจะเริม่การใชง้าน
ขัน้ตอนการปฏบิตัเิพือ่รับมอืกบัการหกลน้และรั่วไหลในโรงงานของ
คณุอยา่งไร  

 
 ตรวจสอบขัน้ตอนการรับมอืกบัเหตกุารณฉุ์กเฉนิในโรงงานของคณุ
และท าใหม้ัน่ใจวา่ขัน้ตอนนัน้ไดร้วมขอ้ปฏบิตัใินการป้องกนัการรั่วไหล
ของสารอนัตรายลงในแมน่ ้าหรอืแหลง่น ้าอืน่ ๆ ในกรณีทีเ่กดิไฟไหม ้
ระเบดิ หรอื อบุตัเิหตอุืน่ ๆ ขึน้ ไวแ้ลว้  

 
 ตรวจสอบเขือ่นกกัเก็บ หรอื ขอบกัน้ รอบ ๆ ป๊ัม พืน้ทีม่กีารบรรจุ

หรอืถา่ยสารเคม ีและพืน้ทีอ่ืน่ ๆ ทีอ่าจมกีารรั่วไหลเกดิขึน้ ท าใหม้ัน่ใจ
วา่มนัไดร้ับการบ ารงุรักษาอย่างเหมาะสมและอยูใ่นสภาพทีด่ ี 

 
 ป๊ัมน ้าฝนออกจากเชือ่นกกัเก็บรอบ ๆ ถงัเก็บโดยทันท ีถา้เขือ่นกัก

เก็บเต็มไปดว้ยน ้าเสยีกอ่นแลว้ ก็จะไมส่ามารถกกัเก็บสารเคมทีีร่ั่วไหล
ได ้! 
 เขา้รว่มการซอ้มแผนฉุกเฉนิเพือ่ใหท้ราบวา่มอีะไรบา้งทีค่ณุจะตอ้ง
ปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัไมใ่หส้ารอนัตรายรั่วไหลออกนอกโรงงานของคณุ  

 

 

 พ.ย. 2529 – เกดิเพลงิไหมใ้นโกดงัเก็บสารเคมเีกีย่วกบัการ 
เกษตรในบาเซลิ สวติเซอรแ์ลนด ์ท าใหม้สีารปนเป้ือนไหลลงสู่

แมน่ ้าไรน ์สารปนเป้ือนไหลไปตามแมน่ ้าในเขต 4 ประเทศและ
ท าใหเ้กดิความเสยีหายกบัสิง่แวดลอ้มอยา่งรนุแรง  
 

  พ.ย. 2548 – โรงงานระเบดิในจหิลนิ ประเทศจนี สง่ผลใหเ้กดิ
การร่ัวไหลของสารเบนซนิจ านวน 100 ตนั ลงแมน่ ้าซงหัว ท าให ้
เกดิคราบน ้ามันแผข่ยายในระยะ 80 กม. เมอืงฮารบ์นิจ าเป็นตอ้ง
หยดุการจา่ยน ้าใหก้บัพลเมอืงเกอืบ 4 ลา้นคนเป็นเวลา 5 วัน 
 

 ธ.ค. 2551 – เกดิการร่ัวไหลของเถา้ถา่นหนิ (ผสมระหวา่งน ้ากบั
เถา้ถา่น) จ านวน 1.1 พันลา้นแกลลอนเมือ่เขือ่นกกัเก็บแตกที่
โรงงานไฟฟ้าในเมอืงคงิสต์นั เทนเนสซ ีสหรัฐฯ  สารแขวนลอย
นี้ร่ัวไหลลงไปในแมน่ ้าอโิมรีผ่า่นไปยงัชายฝ่ังตรงขา้ม กนิพืน้ที่
เกอืบ 760 ไร ่(1.2 ตาราง กม.)  นี่เป็นการร่ัวไหลของเถา้ถา่น
หนิทีใ่หญท่ีส่ดุในประวัตศิาสตรข์องสหรัฐฯ 
 

 ม.ค. 2557 – เกดิการร่ัวไหลของสาร 4-เมทลิ-ไซโคลเฮกเซนเม
ทานอล (MCHM) จ านวน หลายพันกโิลกรัม จากรอยร่ัวขนาด 1 
นิว้ของถังเก็บในเมอืงชารล์เลสตนั เวสตเ์วอรจ์เินีย สหรัฐฯ ลงสู่

แมน่ ้าเอลต ์ซึง่อยูต่น้ทางของแหลง่ผลติน ้าดืม่ทีจ่า่ยใหก้บั
พลเมอืงเกอืบ 300,000 คน ผูค้นหลายรอ้ยคนตอ้งเขา้รับการ
รักษาหลงัจากการร่ัวไหลนี้  
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บางอบุตัเิหตทุีเ่กดิข ึน้ 

 เราอาจคดิถงึอบุตัเิหตจุากกระบวนการผลติในแง ่ของ

ไฟไหม ้ระเบดิ และ การบาดเจ็บจากการสัมผัสสารเป็นพษิ 
สารกดักรอ่น หรอื สารอนัตรายอืน่ ๆ อยา่งไรก็ตาม การ
รั่วไหลเป็นจ านวนมากของสารอันตรายโดยเฉพาะเมือ่
รั่วไหลลงสูแ่มน่ ้า หรอื แหลง่น ้าอืน่ ๆ ก็ถอืวา่เป็นอบุตัเิหตุ
จากกระบวนการผลติดว้ยเชน่กนั เนือ่งจากมโีอกาสทีจ่ะเกดิ
ผลกระทบตอ่ผูค้นจ านวนมาก รวมถงึผูค้นทีอ่ยูห่า่งไกลจาก
โรงงานของคณุ  

 
 บางอบุตัเิหตทุีก่ลา่วถงึดา้นบนเกดิขึน้เพราะการรั่วไหล

จากทอ่ ถงั หรอื เขือ่นกกัเก็บ ขณะทีบ่างเหตกุารณเ์ป็นผล
สบืเนือ่งมาจากอบุตัเิหตจุากกระบวนการผลติอืน่ ๆ ( ไฟ
ไหม ้หรอื ระเบดิ )  

 

 ส าหรับการหกลน้ หรอื รั่วไหล การออกแบบและการ

บ ารงุรักษาทีเ่หมาะสมของเขือ่นกกัเก็บรอบ ๆ ถงัเก็บ และ
ถงัในกระบวนการผลติอืน่ ๆ และขอบกัน้บรเิวณอืน่ ๆ ทีอ่าจ
มกีารรั่วไหลเกดิขึน้ได ้เชน่ บรเิวณทีใ่ชใ้นการบรรจ ุหรอื 
ถา่ยสนิคา้ เป็นเครือ่งป้องกนัส าคัญทีจ่ะชว่ยใหส้ารอนัตราย 
ทีห่กลน้ รั่วไหลถกูกกัเก็บเอาไว ้ 

(1) ถังเก็บช ำรุดและร่ัวไหลลงในเขื่อน
กักเก็บ; (2)  กำรกักเก็บและกำรท ำ
ควำมสะอำดกำรร่ัวไหลที่เกิดขึน้; (3)  

ภำพถ่ำยทำงอำกำศของกำรร่ัวไหลที่
คิงสตัน; (4) โรงงำนที่ Charleston 

WV  ที่มีกำรร่ัวไหลเกิดขึน้ 
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