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คํานํา 
 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ  
2557 ฉบับน้ีจดัทาํขึ้นเปนปที่ 10 (เร่ิมจดัทาํฉบับแรกในปงบประมาณ  2547) วตัถุประสงคของการจัดทําเพื่อ
นําเสนอภาพรวมของการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการของสวนงานตางๆ ที่สงมากําจัดยังเตาเผาของ
เสียอันตรายในปงบประมาณ  2557 และนําเสนอผลการวเิคราะหขอมลูเชิงเปรียบเทยีบกับปที่ ผานมา โดย
รายละเอียดของรายงานจะประกอบดวย ปริมาณของเสียอันตรายที่หนวยงานตางๆสงมาเผาทาํลาย  การคัดแยก
ของเสียอันตราย ปริมาณการเผาทําลาย ปริมาณของเสียอันตรายที่สงใหบริษัทเอกชนรับไปกําจัด คาใชจายในการ
จัดการของเสียอันตราย การควบคุมมลพษิทางอากาศ ความปลอดภัยในการทาํงาน การซอมบํารุงและปรับปรุง
เตาเผา และปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น เปนตน เนื้อหาของรายงานฉบับน้ีหนวยงานตางๆ  สามารถนําไปใชใน
การวางแผนในการจัดการของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานและอาคารกลุมนวัตกรรม 2 รวมไปถึงในสวน
ของผูบริหารสามารถนําไปเปนขอมลูประกอบการตัดสินใจสําหรับการดําเนินโครงการที่มสีวนเก่ียวของกับการ
จัดการของเสียอันตรายในอนาคตตอไปไดอีก  
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สารบัญ 
 
 หนา 
บทสรุปผูบริหาร ก 
บทที ่1 บทนํา 1 
บทที ่2 ปริมาณของเสียอันตราย 5 
บทที ่3 ขอมูลการกําจดัของเสียอันตราย 12 
บทที ่4 คาใชจายในการกําจดัทําลายของเสียอันตราย 21 
บทที ่5 การเฝาระวงัควบคุมมลพษิทางอากาศและสภาพแวดลอมจากการเผาทาํลายของเสียอันตราย 25 
บทที ่6 ความปลอดภัยในการทํางานและการซอมแผนฉุกเฉิน 41 
บทที ่7 การซอมบํารุงและปรับปรุงระบบเตาเผาของเสียอันตราย 56 
บทที ่8 การเผยแพรถายทอดความรูและศึกษาดูงาน 59 
บทที ่9 ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไข แผนการจดัการของเสียอันตรายและการรองรับ 

เหตุการณวิกฤติในอนาคต 
 

62 
  
ภาคผนวก ก แผนความตอเน่ืองการดําเนินกิจกรรมและการใหบริการระบบบําบัดนํ้าเสีย 
                และระบบเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. (Business Continuity Plan : BCP) 
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สารบัญรูป 
 
 หนา 
รูปที่ 1-1 ลักษณะภายนอกอาคารเตาเผาของเสียอันตราย 1 
รูปที่ 1-2 หองควบคุมการเผาทําลายขยะและของเสียอันตราย 2 
รูปที ่1-3  หองเก็บของเสียอันตราย(สารเคม)ี ที่ปรับปรุงใหมในปงบประมาณ 2557 2 
รูปที่ 1-4 หองเก็บขยะติดเชื้อปนเปอนของเสียอันตราย ซึ่งมตีูควบคุมอุณหภูม ิ 

และหองเก็บขี้เถาและวัสดุใชงานตางๆ 2 
รูปที่ 2-1 แนวโนมปริมาณของเสียอันตรายที่สงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายที่อาคารเตาเผา 6 
รูปที่ 2-2 ปริมาณของเสียอันตรายจากศูนยแหงชาติตาง  ๆประจาํปงบประมาณ 2557 10 
รูปที่ 2-3 คารอยละ (%) ปริมาณของเสียอันตรายจากศูนยแหงชาติตาง  ๆประจาํปงบประมาณ 2557 10 
รูปที่ 2-4 การเพิ่ม-ลด ปริมาณของเสียอันตรายที่สงมาเผาทาํลายจากแหลงกําเนิดตาง  ๆ 11 
รูปที่ 3-1 แนวโนมปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมทีี่สงออกใหหนวยงานภายนอกดําเนนิ 
           การขนสงกําจัด ตั้งแตปงบประมาณ 2549-2557 

 
16 

รูปที่ 4-1 ราคาน้ํามันดีเซลเฉลี่ยและตนทนุการกําจดัในแตละปงบประมาณ 24 
รูปที่ 5-1 การตรวจเช็คและบํารุงรักษาระบบควบคุมมลพษิทางอากาศ 25 
รูปที่ 5-2 จุดเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศของบริเวณพื้นที่ออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย แบบ Ambient Air 
24 ชั่วโมง 27 

รูปที่ 5-3 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศโดยรอบอุทยานวทิยาศาสตรประเทศไทย 
ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2557 31 

รูปที่ 5-4 เคร่ืองมืออุปกรณการเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศบริเวณปลองของเตาเผา 32 
รูปที่ 5-5 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุนละอองรวม (Total Suspended Particulate, TSP)  

จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2557  35 
รูปที่ 5-6 ผลการตรวจวดัปริมาณความเขมขน SO2 จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 

ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2557 35 
รูปที่ 5-7 ผลการตรวจวดัปริมาณความเขมขน NO2 จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 

ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2557 36 
รูปที่ 5-8 ผลการตรวจวดัปริมาณความเขมขน CO จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 

ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2557 36 
รูปที่ 5-9 ผลการตรวจวดัปริมาณความเขมขน HCl จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 

ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2557 37 
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สารบัญตาราง 
 
 หนา 
ตารางที ่1-1 อุปกรณองคประกอบหลักของระบบเตาเผาของเสียอันตราย 3 
ตารางที ่2-1 ปริมาณของเสียอันตรายที่สงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายที่อาคารเตาเผา 
                ของเสียอันตราย ปงบประมาณ 2546-2557 (ที่ยังไมรวมปริมาณของเสียอันตรายที ่
                ตกคางมาจากปงบประมาณ 2556) 

 
 

5 
ตารางที ่2-2 ปริมาณของเสียอันตรายที่สงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายที่อาคารเตาเผา 
                ของเสียอันตราย แยกตามหนวยงาน ปงบประมาณ 2547-2556 8 
ตารางที ่2-3 ปริมาณของเสียอันตรายที่สงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายที่อาคารเตาเผา 
                ประจําปงบประมาณ 2557 9 
ตารางที ่3-1 จาํนวนคร้ังที่เผาทําลายโดยเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 
                ประจําปงบประมาณ 2547-2557 

12 

ตารางที ่3-2 ปริมาณของเสียอันตรายที่เผาทาํลายประจาํปงบประมาณ 2547-2557 14 
ตารางที ่3-3 ปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมทีี่สงใหบริษัทเอกชนรับไปกําจัด 
                ปงบประมาณ 2549-2557 

 
15 

ตารางที ่3-4 เปรียบเทยีบรอยละของการเพิ่ม-ลด ปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมทีี่สงออกให 
                หนวยงานภายนอกดําเนินการขนสงกําจัด ตั้งแตปงบประมาณ 2549-2557 

 
15 

ตารางที ่3-5 ปริมาณของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคม/ีกากสารเคมีที่สงให 
                บริษัทอัคคีปราการจํากัดนําไปดําเนินการขนสงและกําจัด ในปงบประมาณ 2557 16 
ตารางที ่3-6 เปรียบเทยีบรอยละของการเพิ่ม-ลด ปริมาณของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคม/ี 
                กากสารเคมี หลอดไฟ และถานไฟฉายแบตเตอร่ีเสื่อมสภาพ ที่สงออกใหหนวยงาน 
                ภายนอกดําเนินการขนสงกําจัด ตั้งแตปงบประมาณ 2555-2557 17 
ตารางที ่3-7 ปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิง (นํ้ามันดีเซล) ใชในการเผาปริมาณของเสียอันตรายที่เผา 
                และอัตราการใชน้ํามันในการเผาของเสีย ปงบประมาณ 2557 

 
18 

ตารางที ่3-8 ปริมาณไฟฟา น้ําประปา และสารเคมีที่ใชในการเผาของเสียอันตราย ปงบประมาณ 2557 19 
ตารางที ่4-1 คาใชจายของระบบเตาเผาของเสียอันตราย ประจําปงบประมาณ 2557 21 
ตารางที ่4-2 ตนทุนการกําจัดของเสียอันตรายและราคานํ้ามันดีเซลปงบประมาณ 2546-2557 23 
ตารางที ่5-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศของบริเวณพื้นที่ออนไหวรอบอุทยานฯ ปริมาณความ 

เขมขนฝุน (PM-10), SO2 และ NO2 แบบ Ambient Air 24 ชั่วโมง ในปงบประมาณ 
2557 27 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
 หนา 
ตารางที ่5-2 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ใกลเคียงอุทยานวทิยาศาสตรประเทศไทย 28 
ตารางที ่5-3 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 

ในปงบประมาณ 2557 33 
ตารางที ่5-4 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 

ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2557 34 
ตารางที ่5-5 ผลการตรวจวดัเสียง 37 
ตารางที ่5-6 ผลการตรวจวดัแสงสวาง 38 
ตารางที ่5-7 ผลการตรวจวดัความรอน ดําเนินการตรวจวัดในชวงเวลาเดียวกัน คือ 10.00 -14.00 น. 38 
ตารางที่ 5-8 ผลการตรวจวดัฝุนในบรรยากาศการทาํงานทั้ง ฝุนรวม (Total dust) 
               และฝุนขนาดที่เขาสูทางเดินหายใจได (Respirable dust) 39 
ตารางที ่5-9 ผลการตรวจวดัสารเคม ีปริมาณความเขมขนของสาร Acetonitrile และ Ethyl Acetate 39 
ตารางที ่5-10 ผลการตรวจวดัสารเคม ีTotal VOCs  39 
ตารางที ่6-1 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผา 

ของเสียอันตรายของ สวทช. 45 
ตารางที ่6-2 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนการจัดการของเสียอันตรายและสารเคม ีกรณหีกร่ัวไหล 50 
ตารางที ่6-3 การปรับปรุงพื้นที่ทํางาน การจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตราย และการเตือนอันตราย 52 
ตารางที ่7-1 สาเหตุและการดําเนินการแกไขระบบเตาเผาของเสียอันตราย 

ตั้งแตปงบประมาณ 2549 ถึงปจจบุัน 56 
ตารางที ่7-2 สรุปรายการปรับปรุงซอมแซมระบบเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 

ประจาํปงบประมาณ 2557 (เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557) 58 
ตารางที ่9-1 แนวทางและแผนการจดัการของเสียอันตรายในอนาคต 64 
 



บทสรปุผูบรหิารการจัดการของเสียอนัตรายจากหองปฏิบติัการ ประจําปงบประมาณ 2557 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

ขยะ ของเสียอันตรายที่เกิดจากหองปฏิบัติการภายในสํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติประกอบไปดวยของเสียติดเชื้อ ขยะปนเปอนสารเคมี ของเสียสารเคมีตางๆ ของเสียเหลาน้ีจะตองมี
ระบบการจัดการที่ดี ในป พ.ศ.2544 ทางสํานักงานฯ จึงไดมอบหมายใหศูนยวจิยัการเผากากของเสีย  ภาควชิา
วศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือดําเนิน โครงการวจัิย
และสรางเตาเผาของเสียอันตรายใหกับสํานักงานฯ    เปนระบบเตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln)  มี 2 หองเผา
ไหม คือ หองเผาขยะ ของเสียอันตราย และหองเผาควัน ปจจุบันเตาเผามีอายุการใชงานมาแลว 12 ป  

ปงบประมาณ 2557 มีของเสียอันตรายสงมาที่เตาเผารวม 111 คร้ังมีปริมาณรวม 38,964.06 กิโลกรัม 
ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2556 เปนจาํนวน 2,962.18 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 8  และมปีริมาณ
ของเสียตกคางจากปงบประมาณ 2556 จาํนวน 1,368.10 กิโลกรัม  ดังนั้นสรุปปริมาณของเสียอันตรายที่มใีน
ระบบการจดัการฯในปงบประมาณ  2557 น้ีรวมทั้งสิ้น  40,332.16 กิโลกรัม  โดยกลุมบริษัทพื้นที่เชา  เปน
หนวยงานที่สงของเสียอันตรายมายังระบบการจัดการของเสียมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 36.05 ของจํานวนของ
เสียอันตรายทั้งหมด  รองลงมาคือ ศช. (BIOTEC) รอยละ 31.65 MTEC รอยละ 17.11 NANOTEC รอยละ 
12.51 NECTEC รอยละ 2.18 บานวิทยาศาสตรสิรินธรรอยละ 0.47 และสํานักงานกลางรอยละ 0.03 ตามลําดับ  
เผาของเสียอันตรายตามปกติ 20 คร้ัง มปีริมาณขยะและของเสียอันตรายที่ทาํการเผาทาํลายทั้งสิ้น 5,480.92 
กิโลกรัม กอนการเผาไดคัดแยกของเสียอันตรายออกเปน 3 กลุม คือ 1.กลุมที่ไวไฟหรือติดไฟไดงาย 2.กลุมที่ไม
ไวไฟ และ 3.กลุมที่ติดไฟยากหรือเผาแลวทาํใหเกิดควนัดํา โดยกลุมที่ 1 และ 2 จะทาํการเผาทําลายดวยเตาเผา
ของ สวทช. สวนกลุมที่ 3 จะรวบรวมใหไดปริมาณมากพอและสงกําจัดภายนอก เพื่อลดอัตราการใชนํ้ามันในการ
เผา ลดโอกาสการเกิดปญหาควนัดํา  และชวยยืดอายุการใชงานเตาเผา  ของเสียติดเชื้อ/ปนเปอนสารเคมีให
หนวยงานภายนอกขนยายออกไปกําจัดรวม 51 คร้ัง นํ้าหนักรวม 18,847.94 กิโลกรัม  และของเสียอันตราย
ประเภทสารเคม ีหลอดไฟ และถานไฟฉาย แบตเตอร่ีเสื่อมสภาพขนยายออกไปกําจัดรวม  4 คร้ัง น้ําหนักรวม 
17,213 กิโลกรัม   

การเผาของเสียอันตรายดวยเตาเผามกีารใชนํ้ามันดีเซล 2,786 ลิตร และการทดสอบระบบเตาเผา
ประจําสัปดาหมกีารใชนํ้ามันเชื้อเพลงิตลอดทัง้ปงบประมาณ  115 ลิตร ดังนั้นในปงบประมาณ 2557 น้ี จงึมีการ
ใชน้ํามันเชื้อเพลิงของระบบเตาเผาของเสียอันตรายรวมทั้งสิ้น 2,901 ลิตร โดยมอัีตราการใชนํ้ามนัเทากับ  0.51 
ลิตร/กิโลกรัมขยะ ซึ่งมคีาลดลงจากปที่ผานมา มกีารใชไฟฟาที่รวมทั้งปเทากับ 947 หนวย และใช NaOH 50 % 
ในการบําบัดไอเสีย  570 กิโลกรัม ไมมีการใชนํ้าประปาเพราะไดนํานํ้าที่ผานระบบบําบัดนํ้าเสียมาใชแทน 

มคีาใชจายในการกําจัดทาํลายของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2557 รวมทั้งสิ้น 1,453,415.80 
บาท  เปนคาใชจายประจาํ 72,714.00 บาท คาใชจายผันแปร  1,380,701.80 บาท เมื่อนํามาคิดตนทุนของการ
กําจัดของเสียอันตรายจะมคีาเทากับ 35 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเปนการคิดตนทนุที่ยังไมคิดรวมคาเสื่อมราคา 

การเฝาระวงัควบคุมตามแผนงานตรวจวดัดานสิ่งแวดลอมกําหนดใหมกีารตรวจวดัคุณภาพอากาศ
โดยรอบอุทยานวทิยาศาสตรประเทศไทย และมลพษิทางอากาศที่ระบายออกจากปลองเตาเผาของเสียอันตรายป



บทสรปุผูบรหิารการจัดการของเสียอนัตรายจากหองปฏิบติัการ ประจําปงบประมาณ 2557 

ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สํานักงานกลาง ข 

ละ 2 คร้ัง เพื่อเปนการเฝาระวังผลกระทบทางดานคุณภาพอากาศของบริเวณพื้นที่ออนไหว  ปองกันผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการเผาทําลายของเสียอันตราย นับตั้งแตเร่ิมดําเนินการเผาของเสียอันตราย เมื่อเดือน
กันยายน 2545 จนถึงเดือนกันยายน 2557 ไดดําเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศมาแลว 22 คร้ัง 

ในปงบประมาณ  2557 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  ในบริเวณโรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร และ โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวทิยาคม คาปริมาณความเขมขนฝุน  (PM-10), SO2 และ 
NO2 อยูในเกณฑมาตรฐานทั้งหมด และผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสีย
อันตราย เทยีบกับคามาตรฐานของทางราชการแลวพบวาอยูในเกณฑมาตรฐานทั้งหมด 

การเฝาระวงัควบคุมตามแผนงานตรวจวดัสภาพแวดลอมในการทาํงานประจาํปงบประมาณ 2557 
มกีารตรวจวัด 1 คร้ัง คือ เสียง แสงสวาง ความรอน ฝุน และสารเคมี ซึ่งทาํการตรวจวดัในวันที่มกีารเผาทําลาย
ของเสียอันตราย 

มาตรการในเร่ืองความปลอดภัยของระบบเตาเผาของเสียอันตรายไดมกีาร กํากับดูแลพื้นที่การ
ปฏิบัติงานและตัวผูปฏิบัติงานในการเผาทําลายของเสียอันตราย ซึ่งในทกุขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทกุกิจกรรมได
ดําเนินการตามระบบการจดัการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (มอก.18001:2554) โดยมกีารชี้บงอันตราย
และประมาณระดับความเสี่ยงทุกตนปงบประมาณ และผลที่ไดจากการประเมินความเสี่ยงจะถูกนําไปใชในการ
ลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เชน การควบคุมการปฏิบัติตามวธิกีารปฏิบัติงานที่กําหนดไว 
การจัดใหมีและใชอุปกรณปองกันอันตราย และปายเตือนอันตรายตางๆ  ในการทาํงาน รวมถึงการตรวจสอบ
สภาพและความพรอมของอุปกรณเตาเผาของเสียอันตราย การตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ทาํงาน เปนตน 

พนักงานของฝายความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานที่เตาเผาของเสียอันตรายจึงไดรับการตรวจสุขภาพ
พเิศษเพิ่มเติมจากรายการตรวจสขุภาพปกติปละ 1 คร้ัง  รายการที่ตรวจในปงบประมาณ 2557 ไดแก ตรวจการ
ทาํงานของปอด ตรวจหาระดับสาร Acetone, n-Hexane และ Methanol ในปสสาวะ ผลการตรวจวดัของ
พนักงานที่ปฏิบัติงานที่เตาเผาของเสียอันตรายพบวามีคาอยูในเกณฑระดับปกติทกุคน 

มกีารซอมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ และแผนการจดัการของเสียอันตราย  สารเคมี ใน
กรณหีกร่ัวไหล ผลการฝกซอมทั้งสองอยูในระดับ ดี และนําผลจากการสังเกตการณ ขอบกพรองที่พบมาปรับปรุง
เพื่อใหเกิดการเตรียมพรอมรองรับภาวะฉุกเฉิน 

การดูแลรักษาอุปกรณต างๆ ของระบบเตาเผาของเสียอันตราย  ไดจัดทาํแผนและดําเนินการ
ตรวจเช็คและบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่กําหนดไว ซึ่งมทีั้งการตรวจเช็คและบํารุงรักษา รายสัปดาห รายเดือน 
รายสามเดือน รายป ในปงบประมาณ 2557 มอุีปกรณชํารุดเสียหาย  และเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน รวม
ทั้งสิ้น 5 รายการ ไดทําการเปลี่ยน และซอมแซมจนสามารถใชงานไดตามปกติทั้ง 5 รายการ 

เตาเผาของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการของ สวทช.น้ีเปนเตาเผาของเสียตัวแรกของประเทศไทย
ที่สรางขึ้นในหนวยงานศึกษาวจิยั และมกีารใชงานเพื่อการกําจดัทําลายของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการตางๆ 
ตลอดระยะเวลาการใชงานทั้งผูปฏิบัติงานเผาทาํลายของเสียอันตราย  และผูเก่ียวของไดรับความรูและ
ประสบการณในเร่ืองการจดัการของเสียอันตรายดวยเตาเผาอยางตอเน่ือง ซึ่งประสบการณและความรูเหลาน้ีได
เผยแพรและถายทอ ดความรูที่ไดรับมานี้ใหกับหนวยงาน  หรือผูสนใจในโอกาสตางๆ  ตลอดมา แตใน
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ปงบประมาณ 2557 น้ี ไมมีหนวยงานใดเขามาศึกษาดูงาน  แตอยางไรก็ตาม ในรายงานประจาํปฉบับนี้ยังคง
แสดงรายละเอียดของหนวยงานหรือผูที่สนใจที่ไดเขาเยี่ยมชมเตาเผาของเสียอันตรายจากหองปฏิบั ติการของ 
สวทช. ตั้งแตปงบประมาณ 2548 เปนตนมา 

การใหบริการรับของเสียอันตรายและการใชงานเตาเผา มีปญหาและอุปสรรคตางๆ เหมอืนเชน
ปงบประมาณที่ผานๆมา โดยเฉพาะปญหาการเสื่อมสภาพของอุปกรณและโครงสรางของเตาเผาที่มขีนาดใหญ  
โดยในปนี้ยังคงมอีุปกรณที่ตองทาํการซอมแซม จัดซื้ออุปกรณใหมมาทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพไมสามารถใช
งานไดอีกตอไป และยังคงมีคาใชจายในการปรับปรุงพื้นที่เพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยคือ การเจาะผนัง
หองเก็บสารเคมรีอการเผา/รอสงกําจัด เพื่อใหเกิดการระบายอากาศที่ดี ไมเกิดการสะสมของไอระเหยสารเคมี 
รวมถึงการทาํสีหองปรับปรุงใหดูใหม สะอาดมากยิ่งขึ้นๆ เปนตน อยางไรก็ตามในปงบประมาณ 2557 น้ี ทาง
ฝายความปลอดภัยฯ มีแนวทางในการจดัการกับปญหาที่พบ อาทิเชน การปรับปรุงซอมแซมอุปกรณเติมน้ํามัน  
และการซอมแซมลูกลอยบอกระดับน้ํามันที่ชํารุด เปนตน 

ในปงบประมาณ 2557 ไดดําเนินการทบทวนแผนความตอเน่ืองการดําเนินกิจกรรมและการ
ใหบริการระบบเตาเผาของเสียอันตรายขึ้น  เพื่อรองรับเหตุการณวกิฤติตางๆ  ที่อาจะเกิดขึ้นในอนาคต  ที่
ครอบคลุมภาวะวกิฤติที่มีผลกระทบตอการกําจัดของเสียอันตราย เชน อุทกภัย ไฟฟาดับเปนวงกวาง สารเคมหีก
ร่ัวไหล ไฟไหม เปนตน เพื่อไมใหสงผลกระทบตอผูใชบริการและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนใกลเคียง 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดจากหองปฏิบัติการภายในสํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยแีหงชาตินั้นประกอบไปดวยของเสียติดเชื้อ ขยะปนเปอนสารเคมี ของเสียที่เปนของเหลวสารกัดกรอน 
ตัวทาํละลายตางๆ ของเสียเหลานี้จะตองมีระบบการจัดการที่ดี เพื่อไมใหปนเปอนปะปนออกไปกับขยะมลูฝอย
ทั่วๆไป ดังน้ันจงึมคีวามจาํเปนตองจดัทําระบบการจัดการของเสียอันตรายขึ้น รวมไปถึงระบบควบคุมมลพิษทาง
อากาศและระบบบําบัดนํ้าเสียที่เกิดจากการเผาของเสียอันตรายตอไป 

ในป พ.ศ.2544 ทางสํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  จงึไดมอบหมายให
ศูนยวจัิยการเผากากของเสีย ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือดําเนินโครงการวจิยัและพฒันาเตาเผาของเสียอันตรายใหกับสํานักงานฯ  เพื่อใชกําจัดทาํลาย    
ของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติทั้งหมดในพื้นที่อุทยานวิทย าศาสตร อาคาร สวทช. (โยธี)  และ TMEC 
(ฉะเชิงเทรา) 

โดยอาคาร ระบบภายในอาคาร และเตาเผาไดถูกสรางขึ้นบนพื้นที่สวนหลังของอุทยานวทิยาศาสตร
ประเทศไทย (ใกลระบบบําบัดนํ้าเสียรวม) และเร่ิมใชงานเผาทําลายของเสียอันตรายตั้งแตเดือนกันยายน 2545 
เปนตนมา 

ในสวนของโครงสรางอาคาร ซึ่งเปนผนังกออิฐฉาบเรียบ  ขนาด 9 x 11 เมตร  สูง 7 เมตร 
โครงสรางหลังคาทําดวยเหล็กมงุกระเบื้อง ดานหนาอาคารเปนถังเก็บนํ้ามนัดีเซลขนาดความจปุระมาณ  1,000 
ลิตร และดานหลังเปนบอนํ้าหมนุเวยีนของระบบควบคุมมลพษิทางอากาศ ภายในอาคารประกอบดวยพื้นที่ตางๆ 
ดังน้ี 

- พื้นที่ติดตั้งเตาเผาของเสียอันตราย และระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ 
- หองควบคุมการเผาทําลายขยะและของเสียอันตราย 

- หองเก็บของเสียอันตราย(สารเคม)ี 

- หองเก็บขยะติดเชื้อและปนเปอนของเสียอันตราย ซึ่งมตีูแชแข็งเพื่อการพกัเก็บขยะติดเชื้อ หอง
เก็บขี้เถาและวสัดุใชงานตางๆ 

 

รูปที่ 1-1  ลักษณะภายนอกอาคารเตาเผาของเสียอันตราย 
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รูปที่ 1-2  หองควบคุมการเผาทําลายขยะและของเสียอันตราย 
  

รูปที่ 1-3  หองเก็บของเสียอันตราย(สารเคม)ี ที่ปรับปรุงใหมในปงบประมาณ 2557 

  

รูปที ่1-4  หองเก็บขยะติดเชื้อปนเปอนของเสียอันตราย ซึ่งมีตูควบคุมอุณหภูม ิและหองเก็บขี้เถาและวสัดุใชงานตางๆ 
 

ระบบเตาเผาของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการ สวทช. เปนระบบเตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln)  
ซึ่งระบบจะแบงออกเปนสองสวนคือ  สวนของเตาหมุน (Rotary Kiln) และสวนของหองเผาไหมหลัง  (After 
Burner หรือ Post-combustion Chamber) 
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ในสวนอุปกรณองคประกอบหลักของระบบเตาเผาของเสียอันตราย แสดงในตารางที่ 1.1  ดังตอไปน้ี 

ตารางที่ 1-1 อุปกรณองคประกอบหลักของระบบเตาเผาของเสียอันตราย 

รายละเอียดอุปกรณของระบบเตาเผา รูปภาพแสดง 

1. ชุดปอนขยะและของเสียอันตราย  ใชตนกําลังจาก
ระบบไฮโดรลิกสเพื่อดันขยะและของเสียจากราง
ปอนเขาหองเผาไหม 
 

 

2. หองเผาขยะและของเสีย (หองเผาไหมที่หนึ่ง )  มี
ปริมาตรเพียงพอในการรองรับการเผาไหมขยะในอัตรา 
100 กิโลกรัมตอชั่วโมง  (คํานวณจากการเผาไหมขยะ
ทั่วไป) โดยใชนํ้ามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง กําหนดอุณหภูมิ
การเผาไหมไวที่ 600 องศาเซลเซียส 
 

 

3. หองเผาควนั (หองเผาไหมที่สอง) มีปริมาตรเพยีงพอ
ในการรองรับกาซที่เกิดจากการเผาไหมในหองเผาไหมที่
หน่ึงมาเผาซ้ําในเวลาไมนอยกวา  2 วนิาที ที่อุณหภูมิ
ประมาณ 1,100 – 1,200 องศาเซลเซียส โดยใชนํ้ามัน
ดีเซลเปนเชื้อเพลิงในการเผาไหม 

 

4. ระบบควบคุมมลพษิทางอากาศ ซึ่งมี 2 ขั้นตอน คือ 
สครับเบอรแบบเปยกที่ใชสารละลายดาง  (NaOH) ใน
การฟอกไอกรดและอากาศ เสีย และหอดูด ซบั  
(Adsorbtion Chamber) ที่ใช Activated Carbon ใน
การดูดซบักลิ่นและดักกรองฝุนละเอียดอีกขั้นตอนหน่ึง 
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ตารางที่ 1-1 อุปกรณองคประกอบหลักของระบบเตาเผาของเสียอันตราย (ตอ) 

รายละเอียดอุปกรณของระบบเตาเผา รูปภาพแสดง 

5. บอนํ้าหมนุเวยี นสําหรับระบบควบคุมมลพิษทาง
อากาศ เปนบอนํ้าเพื่อการเตรียมสารละลา ย NaOH 
เพื่อใชในการฟอกอากาศเสีย  ใชพกัและหมนุเวยีน
สารละลาย NaOH ในการบําบัด อากาศเสียตลอดการ
เผาขยะและของเสียอันตราย 
 

 

 

 

 

 

 

ปจจุบันเตาเผามีอายุการใชงานมาแลวเปนเวลา 12 ป ซึ่งตลอดระยะเวลาของระบบการจัดการเผา
ทาํลายของเสียอันตราย สวทช. ไดทําการปรับปรุง  บํารุงรักษาและพัฒนาระบบเตาเผาของเสียอันตรายอยาง
ตอเน่ืองเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการเผาทําลาย และยืดอายุการใชงานของเตาเผาตอไปไดอีก 
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บทที่ 2 
ปริมาณของเสียอันตราย 

 
ในปงบประมาณ 2557 มีปริมาณของเสียอันตรายที่หนวยงานตางๆสงเขาระบบการจดัการของเสีย

อันตราย ที่เตาเผาของเสียอันตรายรวมทั้งสิ้น 38,964.06 กิโลกรัม ซึ่งมปีริมาณเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2556 
เปนจาํนวน 2,962.18 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 8 ที่เพิ่มขึ้นมา  เมื่อพิจารณาปริมาณของเสียอันตรายพบวามี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้นจากปกอนหนาน้ี เนื่องจากในชวงปลายปงบประมาณมกีารสงของเสียมาที่ระบบการจัดการ
ของเสียอันตรายเปนจาํนวนมาก รวมถึงในบางบริษัทผูเชาไดทาํการเคลื่อนยายออกจากพื้นที่เชา จงึมีการสะสาง
ของเสียที่คางอยู และนําสงมายังเตาเผาของเสียอันตรายในปริมาณที่มากเชนกัน ทั้งน้ีเมื่อพจิารณาปริมาณของ
เสียอันตรายที่สงมาเผาทําลายตั้งแตปงบประมาณ  2546-2557 พบวามีนํ้าหนักรวมกวา 239.2 ตัน จากกราฟ
ความสัมพนัธระหวางปริมาณของเสียอันตรายที่สงเผาทําลายกับระยะเวลาหรือปงบประมาณ พบวาปริมาณของ
เสียอันตรายที่สงมากําจัดมแีนวโนมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเน่ือง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-1 และรูปที่ 2-1 
(โดยปริมาณของของเสียนั้นยังไมรวมปริมาณของเสียอันตรายที่ตกคางมาจากปงบประมาณ 2556) 

ในสวนที่เพิ่มเติมคือปงบประมาณ 2557 จะมปีริมาณของเสียอันตรายประเภทสารเคมีเสื่อมสภาพ
ที่ตกคางมาจากปงบประมาณ 2556 เนื่องดวยมีการสงของเสียอันตรายเขาระบบการจัดการของเสียหลังวนัที่มี
การขนสงของเสียอันตรายออกไปกําจดัโดยหนวยงานเอกชนภายนอก จงึทําใหมปีริมาณของเสียตกคาง จาํนวน 
1,368.10 กิโลกรัม  ดังน้ันสรุปปริมาณของเสียอันตรายที่มใีนระบบการจัดการฯในปงบประมาณ 2557 นี้รวมทั้ง
สิ้น 40,332.16 กิโลกรัม 

ตารางที่ 2-1 ปริมาณของเสียอันตรายที่สง เขาระบบการจัดการของเสียอันตรายที่อาคารเตาเผาของเสีย
อันตราย ปงบประมาณ 2546-2557 (ที่ยังไมรวมปริมาณของเสียอันตรายที่ตกคางมาจากปงบประมาณ 
2556) 

ปงบประมาณ ปริมาณของเสียอันตราย (กิโลกรัม) 
รอยละของการ เพิ่ม-ลด 

เปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
2546 4,474.3 - 
2547 8,656.3 +93 
2548 8,565.1 -1 
2549 11,345.9 +32 
2550 17,358.0 +53 
2551 16,671.1 -4 
2552 20,003.8 +20 
2553 23,543.3 +18 
2554 26,592.7 +13 
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ตารางที่ 2-1 ปริมาณของเสียอันตรายที่สง เขาระบบการจัดการของเสียอันตรายที่อาคารเตาเผาของเสีย
อันตราย ปงบประมาณ 2546-2557 (ที่ยังไมรวมปริมาณของเสียอันตรายที่ตกคางมาจากปงบประมาณ  
2556) (ตอ) 

ปงบประมาณ ปริมาณของเสียอันตราย (กิโลกรัม) 
รอยละของการ เพิ่ม-ลด 

เปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
2555 27,005.9 +2 
2556 36,001.88 +33 
2557 38,964.06 +8 
รวม 239,182.34  

 
 

 
 

รูปที่ 2-1 แนวโนมปริมาณของเสียอันตรายที่สงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายที่อาคารเตาเผา 
 
จากเสนแนวโนมเชิงเสนในรูป 2-1แสดงถึงแนวโนมปริมาณของเสยีอันตรายที่สงเผาทําลายที่เตาเผา

พบวาเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ภายในในชวงเวลา 11 ป โดยคา R-squared เปน 0.9673 ซึ่งเปนความเหมาะสมของ
เสนแนวโนมกับขอมลู และมปีริมาณของเสียและจากสมการแนวโนมสามารถประมาณคาปริมาณของของเสีย
อันตรายที่จะสงมากําจัดในปงบประมาณ 2558  ปริมาณของเสียโดยประมาณ 36,330.18 กิโลกรัม อยางไรก็
ตาม คาประมาณที่ไดน้ีเปนเพยีงคาประมาณจากสมการแนวโนม ซึ่งในสภาพความเปนจริงอาจมเีพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงก็อาจเปนได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับของเสียที่สงมาจากแตละศูนยแหงชาติและบริษัทผูเชาตางๆ 

แตทั้งน้ีเมื่อพจิารณาจากขอมูลปริมาณของเสียในปงบประมาณ 2557 พบวาปริมาณของเสียที่สงมา
ทาํลายที่เตาเผามีจํานวนมากกวาปกติ โดยมปีริมาณของเสียมากกวาปริมาณที่ไดคาดการณไวของปงบประมาณ 
2558 ซึ่งเมื่อพจิารณาจากตา รางที่ 2-2 จงึพบวา ในชวงปลายปงบประมาณ  2556 ถึงไตรมาสแรกของ
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ปงบประมาณ 2557 ทางศูนยนาโนเทคโนโลยีอยูในชวงดําเนินการยายพื้นที่การทํางานจากอาคารศูนยประชุม  
(อาคาร CC) รวมถึงการจดัการพื้นที่บริเวณ Pilot Plant โดยมกีารยายไปยังอาคารกลุมนวัตกรรม 2 (INC 2) จงึ
มกีารจัดการพื้นที่ ทาํงาน พื้นที่หองปฏิบัติการ  รวมไปถึงดําเนินการรวบรวมสารเคมตีางๆที่หมดอายุ  หรือ
เสื่อมสภาพ หรือของเหลวที่มีการจัดเก็บไวเปนเวลานาน และมีความประสงคที่จะไมนําไปยังพื้นที่การทํางานแหง
ใหมในการจัดการพื้นที่ เพื่อดําเนินการคืนพื้นที่การทาํงานของศูนยนาโนเทคโนโลยี ใหกับทางอาคารศูนยประชุม 
(อาคาร CC) ตอไป จงึไดมีการสงของเสียมาทําลายที่ระบบในปริมาณที่มากกวาปกติของทกุๆปที่ผานมา และใน
สวนของบริษัทผูเชาพื้นที่อาทิเชน ชวงเดือนตุลาคมถึงพฤศจกิายน 2556 บริษัท SCG ไดมกีารจดัการพื้นที่กอน
คืนพื้นที่เชา จงึมีการสงของเสียเขาระบบการจดัการมากกวาปกต ิซึ่งอาจเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหปริมาณของเสียที่
สงมายังระบบการจดัการฯ มปีริมาณมากกวาทุกปที่ผานมา 

แตอยางไรก็ตามจากสมการแนวโนมที่ไดมาน้ียังคงมปีระโยชในการใชเปนขอมูลประกอบเพื่อนําไป
วางแผนการจดัการของเสียตอไปในอนาคตได 

สําหรับรายละเอียดของหนวยงานตางๆ ที่สงของเสียอันตรายมาเผาทาํลาย ปงบประมาณ 2547 – 
2557 และคารอยละของของเสียอันตรายในแตละปงบประมาณ แสดงดังตารางที ่2-2 

จากขอมูลตารางที่ 2-2 เมื่อพจิารณาขอมลูป 2557 พบวา กลุมบริษัทพื้นที่เชา เปนหนวยงานที่สง
ของเสียอันตรายมายังระบบการจดัการของเสียมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 36.05 ของจาํนวนของเสียอันตราย
ทั้งหมด รองลงมาคือ ศช. (BIOTEC) รอยละ 31.65 MTEC รอยละ 17.11 NANOTEC รอยละ 12.51 NECTEC 
รอยละ 2.18 บานวทิยาศาสตรสิรินธรรอยละ 0.47 และสํานักงานกลางรอยละ 0.03 ตามลําดับ  

ในปงบประมาณ 2557 ฝายความปลอดภัยฯ เปดใหบริการรับของเสียอันตรายรวม ทั้งหมด 111 
คร้ัง โดยกลุมบริษัทในพื้นที่เชาเปนหนวยง านที่สงของเสียอันตราย มากคร้ังที่สุด  คือ 86 คร้ัง รองลงมาคือ 
NANOTEC, BIOTEC, MTEC, บานวทิยาศาสตรฯ สํานักงานกลาง และ NECTEC โดยจดัสงมาเปนจํานวน 52, 
51, 39, 18, 10 และ 7 คร้ัง ตามลําดับ  รายละเอียดดังตารางที ่ 2-3  และแสดงในรูปที่ 2-2 รูปที่ 2-3 และรูปที่ 
2-4 

สําหรับแนวโนมปริมาณของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิดตางๆ ที่สงมายังระบบการจัดการของเสีย
เพื่อเผาทาํลายเร่ิมตั้งแตปงบประมาณ  2547 จนถึงปงบประมาณ 2557 พบวา กลุมบริษัทในพื้นที่เชาเปน
หนวยงานที่สงของเสียอันตรายที่มแีนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทกุป (คาความชันของกราฟมากที่สุด) รองลงมา
คือ BIOTEC, MTEC และ NANOTEC ตามลําดับ 
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ตารางที่ 2-2 ปริมาณของเสียอันตรายที่สงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายทีอ่าคารเตาเผาของเสียอันตราย แยกตามหนวยงานปงบประมาณ 2547-2557  

 

น้ําหนกั % น้ําหนกั % น้ําหนกั % น้ําหนกั % น้ําหนกั % น้ําหนกั % น้ําหนกั % น้ําหนกั % น้ําหนกั % น้ําหนกั % น้ําหนกั %
ศช. (BIOTEC) 6,474.80 74.80 6,498.00 75.90 6,487.80 57.20 7,576.30 43.60 9,151.20 49.00 10,941.20 54.70 11,718.60 49.80 13,028.50 49.00 11,243.10 41.63 14,947.00 41.52 12,333.40 31.65
กลุมบริษัทในพ้ืนท่ีเชา 736.90 8.50 550.50 6.40 3,034.40 26.70 6,258.60 36.10 2,539.10 23.40 3,404.10 17.02 5,579.30 23.70 6,215.30 23.40 7,758.51 28.73 10,270.38 28.53 14,048.30 36.05
ศว. (MTEC) 1,097.60 12.70 1,408.60 16.40 1,712.00 15.10 2,951.80 17.00 4,193.40 16.70 4,564.50 22.82 4,983.40 21.20 4,436.70 16.70 4,477.60 16.58 5,859.50 16.28 6,665.60 17.11
ศน. (NANOTEC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462.30 2.70 756.40 10.70 930.00 4.65 1,140.10 4.80 2,855.80 10.70 2,865.20 10.61 4,619.60 12.83 4,874.56 12.51
ศอ. (NECTEC) 297.50 3.40 108.00 1.30 111.70 1.00 109.00 0.60 31.00 0.20 160.00 0.80 100.80 0.40 52.70 0.20 622.50 2.31 49.00 0.14 850.30 2.18
โซลารเทค (SOLARTEC) 49.50 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 4.00 0.02 21.10 0.10 3.70 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สก. (Central Office) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.40 0.19 10.30 0.03
บานวทิยาศาสตรสิรินธร 
(Sirindhorn Science Home)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 0.14 189.00 0.52 181.60 0.47

รวม 8,656.30 100.00 8,565.10 100.00 11,345.90 100.00 17,358.00 100.00 16,671.10 100.01 20,003.80 100.00 23,543.30 100.00 26,592.70 100.01 27,005.91 100.00 36,001.88 100.00 38,964.06 100.00

25572555 2556หนวยงาน
ปริมาณของเสียอันตราย (กิโลกรัม)

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

 
 
หมายเหตุ :  
1. กลางปงบประมาณ 2554 มีการปรับโครงสรางองคกรโดย SOLARTEC ยายไปสังกดั NECTEC ทําใหของเสียอันตรายของ SOLARTEC สงกําจดัรวมกับ NECTEC 
2. จาํนวนของเสียอนัตรายของ NECTEC ปงบประมาณ 2557 มาจาก TMEC เปนของเสยีสารเคมี (CW) จาํนวน 306 กโิลกรัม  
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 ตารางที่ 2-3 ปริมาณของเสียอันตรายที่สงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายทีอ่าคารเตาเผาประจําปงบประมาณ 2557 
 

ต.ค. 56 พ.ย. 56 ธ.ค. 56 ม.ค. 57 ก.พ. 57 มี.ค. 57 เม.ย. 57 พ.ค. 57 มิ.ย. 57 ก.ค. 57 ส.ค. 57 ก.ย. 57 รวม
CW 50 1,278.10 778.60   667.50   593.60   629.20   805.30   409.00   729.20   740.80   629.10   722.40   656.10   8,638.90    
IW 51 383.20   382.80   265.50   310.40   283.40   268.40   306.40   291.00   335.50   330.80   303.60   233.50   3,694.50    
CW 51 337.00   386.30   151.20   310.30   153.86   251.20   230.18   141.14   224.20   360.10   98.78     124.15   2,768.41    
IW 86 2,023.80 1,066.30 727.50   571.40   666.01   1,153.24 1,032.42 619.09   744.29   965.55   831.25   879.04   11,279.89   
CW 39 609.40   620.90   214.00   205.70   654.40   431.30   251.30   351.20   423.50   573.50   334.70   342.60   5,012.50    
IW 39 97.10     100.40   89.80     81.60     287.70   113.70   193.90   140.00   129.40   179.10   133.60   106.80   1,653.10    
CW 46 218.00   347.00   285.70   149.90   188.60   401.89   207.41   365.60   128.30   532.35   157.50   101.70   3,083.95    
IW 52 170.40   321.70   100.00   116.56   114.71   148.91   91.97     129.15   134.47   167.22   190.10   105.42   1,790.61    
CW 7 -        198.00   -        -        -        -        466.50   -        -        72.00     36.00     -        772.50      
IW 1 -        -        -        -        -        -        77.80     -        -        -        -        -        77.80        
CW 0 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -           
IW 10 1.00      1.00      -        1.00      1.00      0.50      -        1.50      1.50      1.50      -        1.30      10.30        
CW 5 5.00      2.20      5.40      5.00      -        -        -        -        -        -        -        5.00      22.60        
IW 18 20.40     8.60      17.40     20.40     18.20     7.00      17.80     18.00     9.00      -        11.20     11.00     159.00      
CW 0 1,368.10 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1,368.10    
IW 0 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

รวม 6,511.50 4,213.80 2,524.00 2,365.86 2,997.08 3,581.44 3,284.68 2,785.88 2,870.96 3,811.22 2,819.13 2,566.61 40,332.16   

ศว. (MTEC)

ศน. (NANOTEC)

ศอ. (NECTEC)

สก. (Central Office)

บานวิทยาศาสตรสิรินธร 
(Sirindhorn Science Home)
ปริมาณของเสียที่ตกคางจาก

ปงบประมาณ 2556

หนวยงาน
ประเภท

ของเสียอันตราย
จํานวนครั้ง

ที่สง

ปริมาณของเสียอันตรายที่สงเผาทําลาย (กิโลกรัม)

ศช. (BIOTEC)

กลุมบริษทัในพ้ืนที่เชา

 
          หมายเหตุ :  CW = ของเสียสารเคมี 
                          IW = ขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี 
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รูปที่ 2-2 ปริมาณของเสียอันตรายจากศูนยแหงชาติตางๆ ประจําปงบประมาณ 2557 
 
 

 
 

รูปที่ 2-3 คารอยละ (% ) ปริมาณของเสียอันตรายจากศูนยแหงชาติตางๆ ประจําปงบประมาณ 2557 
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รูปที่ 2-4 การเพิ่ม-ลด ปริมาณของเสียอันตรายที่สงมาเผาทาํลายจากแหลงกําเนิดตาง  ๆ
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บทที่ 3 
ขอมูลการจัดการขนสง กาํจัด และเผาของเสียอันตราย 

 

3.1 ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่สงเข าระบบการจัดการของเสียอันตราย 
ในปงบประมาณ 2557 ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สํานักงานกลาง ไดทําการเผาของเสีย

อันตรายตามปกติรวมทั้งสิ้น  20 คร้ัง มปีริมาณของเสียอันตรายที่ทาํการเผาไป 5,480.92 กิโลกรัม คิดเปน
ปริมาณนํ้าหนักขยะของเสียอันตรายเฉลี่ยที่ถูกเผาตอคร้ังเทากับ 274 กิโลกรัม ซึ่งปริมาณนํ้าหนักขยะของเสีย
อันตรายเฉลี่ยที่ถูกเผาตอคร้ังมคีาเทากันกับปงบประมาณ 2556 ที่ผานมา (ปงบประมาณ 2556 เผาไดเฉลี่ยตอ
คร้ังเทากับ 274 กิโลกรัม) เดือนที่ทาํการเผาของเสียอันตรายไดปริมาณมากที่สุดคือเดือนกุมภาพนัธ 2557 (เผา
ทาํลาย 3 คร้ัง) ปริมาณนํ้าหนักขยะของเสียที่เผา 663.22 กิโลกรัม และมกีารทดสอบระบบเตาเผาประจําสัปดาห 
ทั้งสิ้น 50 โดยของเสียอันตรายที่เผาทําลายเปนของเสียสารเคมีทั้งหมด (ในสวนขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี 
(ขยะถุงแดง) สงใหบริษัทเอกชนรับไปกําจัด) รายละเอียดจํานวนคร้ัง และปริมาณการเผาของเสียอันตรายโดย
เตาเผาของเสียอันตราย สวทช. แสดงดังตารางที่ 3-1 และ 3-2 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 3-1 จํานวนคร้ังที่เผาทําลายโดยเตาเผาของเสียอันตราย สวทช . ประจําปงบประมาณ 2547-2557 

เดือน จํานวนครั้งที่เผาของเสียอันตรายโดยเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 
ปงบ 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ตุลาคม 5 1 4 0* 2 3 3 0* 0 1 1 
พฤศจิกายน 6 1 2 0* 3 2 4 0 0 4 2 
ธันวาคม 2 3 1 2 2 3 3 0* 1 0* 1 
มกราคม 2 2 2 2 2 2 1 0* 2 2 1 
กมุภาพันธ 3 2 2 5 4 2 2 0* 3 2 3 
มีนาคม 3 3 4 2 0* 4 4 0 0 3 2 
เมษายน 1 1 2 4 4 1 4 3 0 1 0 
พฤษภาคม 3 2 2 5 0* 2 1 5 0* 2 2 
มิถุนายน 3 2 4 4 3 4 4 6 0* 1 2 
กรกฎาคม 1 2 0* 4 0* 2 3 3 0* 2 2 
สงิหาคม 3 2 5 3 0* 3 3 0* 0* 2 2 
กนัยายน 4 1 5 8 0* 2 4 0 2 1 2 

รวม 36 22 33 39 20 30 36 17 8 21 20 
 
หมายเหตุ : * ไมมีการเผาของเสียอันตรายเนื่องจากหยุดซอมบํารุงเตาเผาของเสียอนัตราย  
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ในปงบประมาณ 2557 นี้ ทางฝายความปลอดภัยฯ ยังคงปฏิบัติตามแนวทางการคัดแยกของเสีย
อันตรายประเภทของเสยีสารเคม/ีกากสารเคม ีออกเปน 3 กลุม คือ 1. กลุมของเสียอันตรายชนิดไวไฟหรือติดไฟ
ไดงาย 2.กลุมของเสียอันตรายชนิดไมไวไฟ และ 3. กลุมของเสียอันตรายชนิดติดไฟยากหรือเผาแลวทําใหเกิด
ควนัดํา   โดยของเสียอันตรายกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 จะทาํการเผาทําลายดวยเตาเผาของ สวทช. สวนกลุมที่ 3 
จะรวบรวมใหไดปริมาณมากพอและสงกําจดัภายนอก  ทั้งน้ีเพื่อลดปริมาณการใชนํ้ามันในการเผาทําลายของเสีย
อันตรายโดยเนนการใชของเสียอันตรายที่ไวไฟเปนเชื้อเพลิงในการเผาไหมแทน ตลอดจนเปนการลดโอกาสการ
เกิดปญหาควนัดําขณะทําการเผาของเสียอันตราย และชวยยืดอายุการใชงานเตาเผา เน่ืองจากมอีายุการใชงาน
มายาวนาน จงึไมเหมาะที่จะใชงานอยางหนักดวยการเผาของเสียปริมาณมาก 

 

3.2 ของเสียอันตรายที่จัดสงใหหนวยงานภายนอกรับไปกําจัด 
ในปงบประมาณ 2557 ไดทําการแยกประเภทขยะของเสียอันตราย เพื่อใหหนวยงานภายนอกที่

ไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการอยางถูกตองตามกฎหมาย รับดําเนินการขนสงและกําจัด โดยแบงเปน  2 ประเภท 
ดังตอไปนี้ 

3.2.1 ของเสียอันตรายประเภทของเสียติดเชื้อ/ปนเปอนสารเคม ีในปงบประมาณ 2557 น้ีไดวาจาง
หางหุนสวนจํากัด ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซสีเทม็ส ดําเนินการขนสงและกําจัด เปนจํานวน 51 คร้ัง นํ้าหนักรวมที่
สงไป 18,847.94 กิโลกรัม ทั้งน้ีมีของเสียติดเชื้อปนเปอนสารเคมทีี่สงกําจัดตั้งแตปงบประมาณ 2549-2557 รวม
ทั้งสิ้น 86,207 กิโลกรัม ดังแสดงในตารางที่  3-3 สวนตารางที่ 3-4 เปรียบเทยีบรอยละของการเพิ่ม-ลด ปริมาณ
ขยะติดเ ชื้อปนเปอนสารเคมี ที่สง ออกใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ ขนสง กําจัด  ตั้งแตปงบประมาณ        
2549-2557 และรูปที่ 3-1 แสดงถึงแนวโนมปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมทีี่สงออกใหหนวยงานภายนอก
ดําเนินการขนสงและกําจดั 

3.2.2 ของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคม/ีกากสารเคม ีในปงบประมาณ 2557 น้ี ยังคงวาจาง
บริษัทอัคคีปราการ จาํกัด (มหาชน) ดําเนินการขนสงและกําจัด เปนจาํนวน 4 คร้ัง น้ําหนักรวมที่สงไป  17,213 
กิโลกรัม (ที่ไดรวมน้ําหนักของของเสียประเภทหลอดไฟและถายไฟฉาย แบตเตอร่ีที่หมดอายุ)  ดังแสดงในตาราง
ที่ 3-4 ทั้งนี้มีของเสียสารเคมีที่เร่ิมสงกําจดั  ตั้งแตปงบประมาณ 2555-2557 รวมทั้งสิ้น 35,200.50 กิโลกรัม 
สวนตารางที่ 3-5 เปรียบเทียบรอยละของการเพิ่ม-ลด ปริมาณของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมี/กาก
สารเคมี ที่สงออกใหหนวยงานภายนอกดําเนินการขนสงกําจัด ตั้งแตปงบประมาณ 2555-2557 

การสงขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมใีหบริษัทเอกชนรับไปกําจัดดังกลาว นอกจากจะเปนการควบคุม
ตนทุนการเผาของเสียอันตรายของ สวทช. แลว ยังชวยใหสามารถเผาทําลายของเสียอันตรายจาํพวกสารเคมีตอ
คร้ังไดมากขึ้นเปนการลดปญหาและความเสี่ยงที่เ กิดจากการสะสมของเสียอันตรา ยในกรณทีี่บางเดือน
หองปฏิบัติการสงของเสียอันตรายมาใหเผาทําลายในปริมาณมาก 
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ตารางที่ 3-2 ปริมาณของเสียอันตรายที่เผาทําลายประจําปงบประมาณ 2547-2557 
 
เดือน ปริมาณของเสียอันตรายท่ีเผาทําลาย (กิโลกรัม) 
 ขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคม ี ของเสยีสารเคม ี รวมปริมาณของเสยีทั้งหมดที่เผาทําลาย 

ปงบ 47 48 49 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
ตุลาคม 126.5 107.0 290.6 726.2 157.0 1,041.5 - 639.3 912.0 1,246.3 - 66.6 482.1 371.7 852.7 264.0 1,332.1 - 639.3 912.0 1,246.3 - 66.6** 482.1 371.7 

พฤศจิกายน 17.1 163.8 90.4 927.0 96.3 639.8 - 1,027.0 541.2 1,695.9 83.3 - 794.1 634.5 1,098.0 260.1 730.2 - 1,027.0 541.2 1,695.9 83.3** - 794.1 634.5 

ธันวาคม 83.5 41.7 50.0 353.0 886.8 49.6 606.0 746.6 1,346.1 1,025.6 - 491.45 - 352.5 436.5 928.5 99.6 606.0 746.6 1,346.1 1,025.6 - 491.45 - 352.5 

มกราคม 77.5 146.6 - 419.0 484.0 733.9 622.1 741.4 510.2 397.4 - 1,112.7 513.7 179.2 496.5 630.6 733.9 622.1 741.4 510.2 397.4 - 1,112.7 513.7 179.2 

กุมภาพันธ 114.1 99.0 - 641.0 713.9 638.6 1,680.3 1,642.3 1,035.5 795.3 - 1,809.8 495.0 663.2 755.1 812.9 638.6 1,680.3 1,642.3 1,035.5 795.3 - 1,809.8 495.0 663.2 

มีนาคม 64.5 244.5 - 553.5 768.5 1,351.8 632.2 - 2,186.2 1,975.8 61.8 109.2 766.0 617.9 618.0 1,013.0 1,351.8 632.2 - 2,186.2 1,975.8 61.8** 109.2** 766.0 617.9 

เมษายน 47.3 58.1 - 144.8 282.4 691.3 1,279.7 1,446.5 414.5 1,996.9 1,684.6 12.8 403.5 - 192.1 340.5 691.3 1,279.7 1,446.5 414.5 1,996.9 1,684.6 12.8** 403.5 - 

พฤษภาคม 244.2 181.8 - 398.1 521.9 462.2 1,155.9 - 721.0 478.3 2,399.6 - 586.2 528.2 642.3 703.7 462.2 1,155.9 - 721.0 478.3 2,399.6 - 586.2 528.2 

มิถุนายน 130.7 214.5 - 1,043.1 488.2 1,276.3 1,293.0 851.7 1,686.2 1,958.3 2,948.5 - 471.6 490.7 1,173.8 702.7 1,276.3 1,293.0 851.7 1,686.2 1,958.3 2,948.5 - 471.6 490.7 

กรกฎาคม 30.1 235.9 - 361.3 397.3 - 1,415.0 - 1,096.9 1,513.5 1,179.2 - 600.5 526.7 391.4 633.2 - 1,415.0 - 1,096.9 1,513.5 1,179.2 - 600.5 526.7 

สิงหาคม 235.8 112.4 - 340.6 740.1 1,008.2 719.4 - 1,263.8 1,528.3 - - 606.1 530.2 576.4 852.5 1,008.2 719.4 - 1,263.8 1,528.3 - - 606.1 530.2 

กันยายน 121.3 116.0 - 1,264.4 270.4 1,700.5 4,129.6 - 606.6 1,639.4 67.8 1,129.1 308.9 586.1 1,385.7 386.4 1,700.5 4,129.6 - 606.6 1,639.4 67.8** 1,129.1 308.9 586.1 

รวม 1,446.5 1,721.3 431.0 7,172.0 5,806.8 9,593.7 13,533.2 7,094.8 12,320.2 16,251.0 8,424.8 4,731.65 6,027.7 5,480.9 8,618.5 7,528.1 10,024.7 13,533.2 7,094.8 12,320.2 16,251.0 8,424.8 4,731.65 6,027.7 5,480.9 

 
 

หมายเหตุ    :  *    สําหรับขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี เดือนมกราคม 2549 จนถึงปจจุบนั ไดจัดสงใหบริษัทเอกชนรับไปกําจัด 
                   ** เผาของเสียอันตรายไปพรอมกับการทดสอบระบบเตาเผา 
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ตารางที่ 3-3 ปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีที่สงใหบริษัทเอกชนรับไปกําจ ัดปงบประมาณ 2549-2557 

เดือน 
ปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีที่สงกําจัด (กิโลกรัม) 

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
ต.ค. 0 180.2 479.0 661.0 207.0 709 353 1,233 2,351 
พ.ย. 0 267.7 426.0 384.0 1,078.5 680 0 1,378 2,434 
ธ.ค. 0 217.3 281.0 656.0 589.0 1,378 1,108 1,172 1,198 
ม.ค. 200 391.0 459.0 413.0 597.0 695 897 956 1,085 
ก.พ. 214 343.0 547.0 510.0 556.0 716 1,194 1,358 1,384.96 
มี.ค. 257 239.2 608.0 305.0 2,125.0 1,022 1,040 1,405 1,590.37 
เม.ย. 0 0 338.0 711.0 441.0 678.5 849.4 1,085 1,360.17 
พ.ค. 390.3 889.3 396.0 711.0 2,445.0* 931.5 1,072.1 1,104 1,632.85 
มิ.ย. 226 299.3 453.0 515.0 453.0 1,151 1,030.5 757 1,322.30 
ก.ค. 174 296.3 1,058.0 * 486.0 1,333.0 911 1,723.5 2,171 1,387.08 
ส.ค. 242 301.8 632.0 654.0 545.0 859 1,255 1,386 1,777.05 
ก.ย. 77 541.5 411.0 668.0 968.0 955 1,160 1,139 1,325.16 
รวม 1,780.3 3,966.6 6,088.0 6,674.0 11,337.5 10,686 11,682.5 15,144 18,847.9 

หมายเหตุ : * สง Activated Carbon ที่ใชแลวสงไปกาํจัดรวมกบัขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี 
 

ตารางที่ 3-4 เปรียบเทียบรอยละของการเพิ่ม-ลด ปริมาณขยะติดเช ื้อปนเปอนสารเคมีที่สงออกใหหนวยงาน
ภายนอกดําเนินการขนสงกําจัด ตั้งแตปงบประมาณ 2549-2557 

ปงบประมาณ ปริมาณขยะติดเช ื้อปนเปอนสารเคม ี(กิโลกรัม) 
รอยละของการ เพิ่ม-ลด 

เปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
2549 1,780.30 - 
2550 3,966.60 +122.8 
2551 6,088.00 +53.5 
2552 6,674.00 +9.6 
2553 11,337.50 +69.9 
2554 10,686.00 -5.7 
2555 11,682.50 +9.3 
2556 15,144.00 +29.6 
2557 18,847.94 +24.5 
รวม 86,206.84  
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รูปที่ 3-1 แนวโนมปริมาณขยะติดเช ื้อปนเปอนสารเคมทีี่สงออกใหหนวยงานภายนอกดําเนินการขนสงกําจ ัด 
ตั้งแตปงบประมาณ 2549-2557 

 

ตารางที่ 3-5 ปริมาณของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมี/กากสารเคมีที่สงใหบริษัทอัคคีปราการจํากัด
นําไปดําเนินการขนสงและกําจัด ในปงบประมาณ 2557 

วนัที่ขนยายสงกําจัด 
ประเภทของเสียอันตรายและปริมาณที่สงกําจัด (กิโลกรัม) 

สารเคมี หลอดไฟ 
ถานไฟฉาย แบตเตอรี่

เส่ือมสภาพ  
6 มกราคม 2557 5,785.00 50.00 25.00 
29 เมษายน 2557 5,413.00 0 0 

24 กรกฎาคม 2557 3,780.00 0 0 
12 กันยายน 2557 2,110.00 30.00 20.00 

รวม 17,088.00 80.00 45.00 
 

จากตารางที่ 3-5 จะเห็นวา ในปงบประมาณ 2557 น้ี ไดมีการสงของเสียประเภทหลอดไฟ และ
ถานไฟฉาย แบตเตอรี่เส่ือมสภาพ ขนยายออกไปกําจดั โดยไดขนสง เพื่อนําไปกําจัด ไปพรอมกับการขนสงของเสีย
ประเภทสารเคม ีเพื่อเปนการลดตนทนุคาพาหนะในการจางขนสงในแตละคร้ังลงไดอีก 

ในปงบประมาณ 2557 นี้ จะมีการนําปริมาณของของเสียประเภทหลอดไฟ และถานไฟฉาย แบตเตอรี่
เสื่อมสภาพ และคาใชจายที่เกิดขึ้นในการจัดการกําจดัของเสียประเภทนี้ นํามาคิดตนทนุการจัดการดวย  ดังน้ัน
สรุปแลวปริมาณของเสียอันตรายที่สงกําจดัโดยบริษัทอัคคีปราการ  จํากัด (มหาชน) จะมีปริมาณรวมทั้งสิ้น  
17,213 กิโลกรัม 
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ตารางที่ 3-6 เปรียบเทียบรอยละของการเพิ่ม-ลด ปริมาณของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมี/กาก
สารเคมี หลอดไฟ และถานไฟฉายแบตเตอร่ีเสื่อมสภาพ ที่สงออกใหหนวยงานภายนอกดําเนินการขนสง
กําจัด ตั้งแตปงบประมาณ 2555-2557 

ปงบประมาณ ปริมาณของเสียอันตราย (กิโลกรัม) 
รอยละของการ เพิ่ม-ลด 

เปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
2555 5,347.50 - 
2556 12,640.00 +136.4 
2557 17,213.00 +36.2 
รวม 35,200.50  

 

3.3 การใชน้ํามันเชื้อเพลิง ไฟฟาและน้ําประปา 

ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง  (น้ํามันดีเซล ) ที่ใชในการเผาของเสียอันตรายรวมทั้งสิ้น  2,786 ลิตร มี
คาเฉลี่ยของอัตราการใชนํ้ามนัในการเผาของเสียอันตรายเทากับ  0.51 ลิตร/กิโลกรัมขยะ ซึ่งมคีาลดลงจาก
ปงบประมาณ 2556 (ปงบประมาณ 2556 เทากับ 0.56 ลิตร/กิโลกรัมขยะ) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-7 
และในตารางที่ 3-8 แสดงถึงปริมาณไฟฟาที่ใชทั้งปมคีาเทากับ 947 หนวย ปริมาณสารเคม ี(NaOH 50 %) ใชทั้ง
ปเทากับ 570 กิโลกรัม  

ในสวนของนํ้าประปาที่ใชสําหรับระบบบําบัดมลพษิทางอา กาศของเตาเผาของเสียอันตรายน้ัน 
ตั้งแตปงบประมาณ 2555 ถึงปงบประมาณ 2557 ไมมีการใช นํ้าประปาในกิจกรรมการเผาทาํลายของเสีย  
เน่ืองจากไดนํานํ้าที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียมาใชในกิจกรรมการเผาทําลายของเสียอันตราย  จึงลดปริมาณการใช
นํ้าประปาสําหรับกิจกรรมการเผาทําลายของเสียอันตรายรอยละ 100 จากปงบประมาณ 2555 (ในปงบประมาณ 
2554 มกีารใชนํ้าประปาสําห รับ กิจกรรมการเผาทําลาย ของเสีย อันต ราย  220 ลูกบาศกเมต ร
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ตารางที่ 3-7  ปริมาณน้ํามันเช ื้อเพลิง (น้ํามันดีเซล)ใชในการเผา ปริมาณของเสียอันตรายที่เผา และอัตรา
การใชน้ํามันในการเผาของเสีย ปงบประมาณ 2557 

เดือน ป 
น้ํามันเชื้อเพลงิที่ใช 

(ลิตร) 
ของเสียอันตรายที่เผา 

(กิโลกรัม) 
อัตราการใชนํ้ามัน 
(ลิตร/กิโลกรัม) 

ตุลาคม 2556 167 371.7 0.45 
พฤศจกิายน 2556 327 634.5 0.52 
ธนัวาคม 2556 167 352.5 0.47 
มกราคม 2557 87 179.2 0.49 
กุมภาพันธ 2557 326 663.2 0.49 
มนีาคม 2557 272 617.9 0.44 
เมษายน 2557 0 0 0 
พฤษภาคม 2557 287 528.2 0.54 
มถิุนายน 2557 244 490.7 0.50 
กรกฎาคม 2557 279 526.7 0.53 
สิงหาคม 2557 279 530.2 0.53 
กันยายน 2557 351 586.1 0.60 

รวม 2,786.0 5,480.9  
ปงบประมาณ 2557 คาเฉลี่ยอัตราการใชนํ้ามัน 0.51 ลิตร ตอ ของเสียอันตราย 1 กิโลกรัม 

  

จากตารางที่ 3-7 พบวามีการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในการเผาทําลายของเสียอันตรายในปริมาณ 2,786 
ลิตร และในการทดสอบระบบเตาเผาของเสียอันตรายทกุสัปดาห ที่มีการทดสอบจุดหัวเผาจะมกีารใชนํ้ามนั
เชื้อเพลิงตลอดทั้งปงบประมาณ  115 ลิตร ดังน้ันในปงบประมาณ 2557 นี้ จึงมกีารใชนํ้ามันเชื้อเพลงิของระบบ
เตาเผาของเสียอันตรายรวมทั้งสิ้น 2,901 ลิตร 
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ตารางที่ 3-8 ปริมาณไฟฟา น้ําประปา และสารเคมีที่ใชในการเผาของเสียอันตราย ปงบประมาณ 2557 
 

เดือน ป 
ปริมาณของเสียอนัตราย
ที่ทําการเผา (กิโลกรัม) 

ปริมาณที่ใช  
ไฟฟา  

 (หนวย) 
นํ้าประปา  
(หนวย) 

สารเคมี  (NaOH 50 %) 
 (กิโลกรัม) 

ตุลาคม 2556 371.7 55 0 45 
พฤศจิกายน 2556 634.5 95 0 80 
ธันวาคม 2556 352.5 57 0 30 
มกราคม 2557 179.2 30 0 15 
กุมภาพันธ 2557 663.2 100 0 45 
มีนาคม 2557 617.9 90 0 45 
เมษายน 2557 0 0 0 0 
พฤษภาคม 2557 528.2 100 0 70 
มิถุนายน 2557 490.7 85 0 60 
กรกฎาคม 2557 526.7 100 0 60 
สิงหาคม 2557 530.2 105 0 60 
กันยายน 2557 586.1 130 0 60 

รวม 5,480.9 947 0 570 
หมายเหตุ: 

1. ปรมิาณการใชไฟฟา อาจไมแปรผนัตามปรมิาณของเสียอนัตรายท่ีทาํการเผา ทั้งน้ีจะขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนๆดวย เชน มีการใชงานตูแชขยะ
ติดเชื้อปนเปอนสารเคมีเพื่อรอการสงกาํจัด, การใชงานพัดลมไอน้ําเพื่อระบายความรอน เปนตน 

2. เริ่มมีการใชนํ้าท่ีผานการบาํบัดจากระบบบาํบดันํ้าเสียรวมของ สวทช. มาใชในกจิกรรมการเผาทําลายของเสียอนัตราย เดือนกมุภาพันธ 
2555 

อางอิงจากขอมลูที่แสดงในตาราง 2-3 จะเห็นวาปริมาณของเสียประเภทสารเคม/ีกากสารเคมี ที่สง
เขาระบบการจดัการของเสีย สวทช. นั้น มปีริมาณของเสียประเภทนี้ที่รับเขามาทั้งหมด 21, 667 กิโลกรัม (ซึ่งได
รวมของเสียประเภทสารเคมทีี่ตกคางมาจาก ปงบประมาณ 2556 แลว) โดยมีการสงไปกําจัดโดยบริษัทอัคคี
ปราการ จาํกัด (มหาชน) เปนจํานวน 17,088 กิโลกรัม และดําเนินการเผาเองตามปกติ เปนจํานวน 5,481 
กิโลกรัม (มคีวามคลาดเคลื่อนของปริมาณของเสียประเภทสารเคม/ีกากสารเคมี902 กิโลกรัม คิดเฉลี่ยประมาณ 
75 กิโลกรัมตอเดือน  จากการสงของเสียมา ที่ระบบการจัดการของเสีย ประมาณ 10-12 คร้ังตอเดือน ) 
เชนเดียวกับขอมลูของปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี  มปีริมาณของเสียประเภทนี้ที่รับเขามาทั้งหมด  
18,665.20  กิโลกรัม  แตมกีารสงไปกําจัดโดย หางหุนสวนจํากัด  ไทยเอ็นไวรอนเมนท  ซีสเท็มส  ทั้งหมด 
18,847.94 กิโลกรัม (มีความคลาดเคลื่อนของปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี 182.74 กิโลกรัม คิดเฉลี่ย
ประมาณ 15.2 กิโลกรัมตอเดือน จากการสงของเสียมาที่ระบบการจัดการของเสียประมาณ 10-12 คร้ังตอเดือน) 
ซึ่งพบวานํ้าหนักของของเสยีที่รับเขามา กับที่ดําเนินการสงกําจัดและเผาทําลาย ยังไมมคีวามสมดุลกันน้ัน ซึ่งอาจ
มขีอสันนิษฐานได 2 กรณ ีคือ ในเร่ืองของเคร่ืองชั่งน้ําหนักของของเสียที่ทางแตละหนวยงานสงมาน้ัน  ไมไดใช
เคร่ืองชั่งเคร่ืองเดียวกัน อาจมคีวามคลาดเคลื่อนในการชั่งของแตละหนวยงานไดรวมถึงการจดบันทกึ และเมื่อสง
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ใหเอกชนนําไปกําจัด ก็จะเปนการนําไปชั่งอีกคร้ังหน่ึง ซึ่งอาจมกีารคาดเคลื่อนในเร่ืองของน้ําหนักของของเสีย ก็
เปนได ดังนั้นในการพจิารณาในเร่ืองของตนทนุการขนสง กําจัด และเผาของเสียอันตราย จะใชตัวเลขน้ําหนักที่
ไดนํามาดําเนินการขนสงไปกําจัดโดยหนวยงานภายนอก  และจากการเผาทําลายของเสียโดยเตาเผาของเสีย
อันตราย สวทช. ดังที่จะกลาวตอไปในบทที่ 4 คาใชจายในการกําจัดทาํลายของเสียอันตราย ตอไป 
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บทที่ 4 
คาใชจายในการกาํจัดทําลายของเสียอันตราย 

 

คาใชจายในการกําจัดทําลายของเสียอันตรายทั้งหมดตลอดทั้งปงบประมาณ  2557 รวมทั้งสิ้น 
1,453,415.80 บาท  แบงออกเปน  

- คาใชจายประจํา (Fix Cost) 72,714.00 บาท 
- คาใชจายผันแปร (Vary Cost) 1,380,701.80 บาท 
รายละเอียดของคาใชจายตางๆ ในแตละรายการแสดงในตารางที ่4-1 
เมื่อนําคาใชจายทั้งหมดในป 2557 ที่ใชในการกําจดัของเสียอันตราย (คาใชจายในการเผาทาํลาย

ดวยเตาเผา มปีริมาณของเสีย 5481 กิโลกรัม รวมคาใชจายในการสงขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี (IW) ปริมาณ 
18,848 กิโลกรัม และของเสียสารเคมี(CW)ใหบริษัทเอกชนรับไปกําจัด  ปริมาณ 17,213 กิโลกรัม ซึ่งปริมาณ 
ของเสียดังที่กลาวมาจะมีปริมาณรวมทั้งหมด  41,542 กิโลกรัม ) มาคํานวณหาตนทนุของการกําจัดของเสีย
อันตรายจะมีคาเทากับ 35 บาท/กิโลกรัม (เปนตนทนุที่ไมคิดรวมคาเสื่อมราคาของเตาเผาของเสียอันตราย) เมื่อ
เปรียบเทยีบกับตนทุนในการกําจดัปงบประมาณ 2556 พบวามีคาเพิ่มขึ้น 6.35 บาทตอกิโลกรัมของเสีย คิดเปน
รอยละ 22.16 ราคาตนทนุการเผาของเสียอันตรายที่เพิ่มขึ้นมาน้ี เน่ืองจากมีคาใชจายประจาํ และคาใชจายผัน
แปร เพิ่มขึ้นมา อาทิเชน ในปงบประมาณ 2557 น้ีไดนําคาการตรวจวดัสภาพแวดลอมในการทาํงาน 1 คร้ัง มาใส
ไวในคาใชจายประจํา  เน่ืองจากเปนกิจกรรมหน่ึง ที่ตองมกีารดําเนินการตรวจทกุป  รวมถึงมีการสงของเสีย
ประเภทสารเคม ีกากสารเคมี และขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีใหเอกชนขนสงออกไปกําจัดในปริมาณและจํานวน
ที่มากคร้ังกวาปงบประมาณที่ผานมาทําใหมคีาใชจายในการขนยายมากขึ้น และเพิ่มเจาหนาที่ที่ทาํงานที่ระบบ
เตาเผาฯ 1 คน ทํางานทั้งป ทาํใหคาแรงของเจาหนาที่เพิ่มขึ้น เปนตน ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 4-1 

อยางไรก็ตามในปงบประมาณ 2557 น้ียังคงมีการคัดแยกของเสียอันตรายออกเปน 3 กลุม เพื่อลด
ปริมาณการใชน้ํามันในการเผาทําลายของเสียอันตราย โดยเนนการใชของเสียอันตรายที่ไวไฟเปนเชื้อเพลงิในการ
เผาไหมแทนนํ้ามัน ตลอดจนมีการนํานํ้าที่ผานการบําบัดจากระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของ  สวทช. มาใชกับระบบ
บําบัดมลพษิทางอากาศของเตาเผาทําใหไมมีการนําน้ําประปามาใช กับระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ    ดัง
รายละเอียดที่ไดกลาวไวแลวบทที่ 3 (หัวขอ 3.3 การใชนํ้ามันเชื้อเพลิง ไฟฟา และน้ําประปา)  ในสวนของราคา
นํ้ามันดีเซลน้ันพบวาราคาเฉลี่ยในปงบประมาณ 2557 เทากับ 29.98 บาท/ลิตร ซึ่งมีราคาเฉลี่ยสูงขึ้นมาจาก
ปงบประมาณ 2556 เทากับ 0.07 บาท คิดเปนรอยละ 0.23 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4-2 และรูปที่ 4-1 

อยางไรก็ตามในปงบประมาณ 2557 น้ี จะไมนําคาเสื่อมราคาของการกอสรางเตาเผาพรอมอาคาร 
มาคิดคํานวนหาตนทุนการกําจัดของเสีย  เน่ืองจากเตาเผามีอายุการใชงานมากกวา 10 ปแลว จึงไมสามารถ
คํานวนคาเสื่อมราคาไดอีก แตอยางไรก็ตามในสวนของคาใชจายผันแปร ยังคงมีคาการปรับปรุงซอมแซมเตาเผา 
หลังคาอาคารเตาเผา ทาสีเจาะผนังเพิ่มชองพดัลมระบายอากาศในหองเก็บสารเคม ีและบริเวณขางอาคารเตาเผา 
และอื่นๆตามรายการที่ไดแสดงในตารางที่ 4-1 
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ตารางที่ 4-1 คาใช จายของระบบเตาเผาของเสียอันตราย ประจําปงบประมาณ 2557 

รายการ จํานวน หนวย จํานวนเงิน (บาท) 
1. คาใชจายประจํา (Fix Cost)    
คาบริการตรวจวัดดานสิ่งแวดลอมและสอบเทียบเครื่องมือวัด    
1.1 คาตรวจวัดอากาศเสียที่ปลองเตาเผา  2 คร้ัง 53,800.00 
1.2 คาตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน 1 คร้ัง 8,000.00 
1.3 คาสอบเทียบหัววัดอุณหภูมิอุปกรณเตาเผาของเสียอันตราย 1 คร้ัง 10,914.00 

รวมคาใชจายประจํา (Fix Cost)   72,714.00 
2. คาใชจายผันแปร (Vary Cost)    
คาดําเนินการ    
2.1 คานํ้ามันเช้ือเพลิง  2,901 ลิตร 86,971.98 
2.2 คาไฟฟา 947 หนวย 3,893.45 
2.3 คานํ้าประปา 0 หนวย 0 
2.4 คาสารเคมี (NaOH 50%) 570 กิโลกรัม 9,045.90 
2.5 คาแรงเจาหนาที่ขนขยะไปเตาเผา1 222 คน-ชม. 22,200.00 
2.6 เจาหนาท่ีรับขยะที่เตาเผา2 222 คน-ชม. 15,540.00 
2.7 คาแรงเจาหนาที่ควบคุมระบบการจัดการของเสีย3 2,024 คน-ชม. 207,056.00 
2.8  คาจางเหมาบริษทัเอกชนกําจัดของเสียอันตราย (IW)4 18,847.94 กิโลกรัม 226,175.26 
2.9  คาจางเหมาบริษทัเอกชนกําจัดของเสียสารเคมี (CW) 4 คร้ัง   762,974.20 
- คากําจัดสารเคมีเส่ือมสภาพ 17,088.00 กิโลกรัม  
- คากําจัดหลอดไฟ 80.00 กิโลกรัม  
- คากําจัดถานไฟฉาย แบตเตอร่ีหมดอายุ 45.00 กิโลกรัม  
คาวัสดุอุปกรณส้ินเปลือง    
ไมมีการเติมนํ้ายาสารดับเพลิง     
คาวัสดุอุปกรณ จางเหมาซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง    
2.10 อุปกรณหัววัดอุณหภูมิ FWK-11A-15x350 mm 1 ช้ิน 2,568.00 
2.11 คาซอมแซม ปรับปรุงพื้นท่ีหองเก็บสารเคมี ทาสีผนัง เพิ่มชอง
ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ 

1 งาน 32,588.78 

2.12 คาซอมหลังคาอาคารเตาเผา ฉาบปูนชองระบายนํ้า ปรับปรุงขาง
อาคารเตาเผา 

1 งาน 
1,200.00 

2.13 คาซอมแซมหัวเผาของเตาเผาของเสียอันตราย  2 ช้ิน 2,800.00 
2.14 คาขดลวดมอเตอร เปล่ียนลูกปนหนาหลัง ประแจแหวน แหวน
รอง ปะเก็น 

1 ชุด 
5,088.23 

2.15 คาขอตอเกลียวนอก PVC แผนอะคริลิค ของปมสูบนํ้ามัน 1 ชุด 1,500.00 
2.16 คาปมสูบบอนํ้าหมุนเวียนแบบจุม 1 เคร่ือง 1,100.00 

รวมคาใชจายผันแปร (Vary Cost)   1,380,701.80 

รวมคาใช จายทั้งสิ้น   1,453,415.80 
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หมายเหตุ:  
1. อธิบายรายละเอยีดเพิ่มเติม คือ เจาหนาที่ขนขยะไปเตาเผา 1 คน ทาํงาน 111 ครั้ง ครั้งละ 2 ชม. ชม. ละ 100 บาท 
2. อธิบายรายละเอยีดเพิ่มเติม คือ เจาหนาที่รบัขยะที่เตาเผา 1 คน ทาํงาน 111 ครั้ง ครั้งละ 2 ชม. ชม. ละ 70 บาท 
3. อธิบายรายละเอยีดเพิ่มเติม 

3.1 จนท.1 (ทาํงานระบบการจัดการของเสีย 4 ชม.  (4 คน-ชม.) ใน 1 ปมีวันทํางาน 243 วัน คาแรง 98 บาท/ชม.) 
คิดเปน 972 คน-ชม. เปนจํานวนเงิน 95,256.00 บาท 
3.2 จนท.2 (ทาํงานระบบการจัดการของเสีย 4 ชม.  (4 คน-ชม.) ใน 1 ปมีวันทํางาน 243 วัน  คาแรง 90 บาท/ชม.) 
คิดเปน 972 คน-ชม. เปนจํานวนเงิน 87,480.00 บาท 
3.3 จนท.3 (ทาํงานระบบการจัดการของเสีย 4 ชม.  (4 คน-ชม.) ใน 1 ป มีวันทาํงาน 20 วัน คาแรง 304 บาท/ชม.) 
คิดเปน 80 คน-ชม. เปนจํานวนเงิน 24,320.00 บาท 

4. อธิบายรายละเอยีดเพิ่มเติมคาจางเหมาบรษิัทเอกชนกาํจัดของเสียอนัตราย (IW) จํานวนเงิน 12 บาทตอกโิลกรมัขยะ 
 

ตารางที่ 4-2 ตนทุนการกําจ ัดของเสียอันตรายและราคาน้ํามันดีเซลปงบประมาณ 2546-2557  

ปงบประมาณ ตนทุน ราคาน้ํามันดีเซล (เฉลี่ย) 
บาท/กิโลกรมั รอยละของการ เพิ่ม-ลด บาท/ลิตร* รอยละของการ เพิ่ม-ลด 

2546 51.60 - 12.79 - 

2547 44.11 -14.51   14.49 +13.29  

2548 54.01 +22.44  22.00 +51.83  

2549 44.79 -17.07 25.43 +15.59 

2550 50.09 +11.83 24.41 -4.01 

2551 52.04 +3.89 35.82 + 46.74 

2552 30.68 -41.05 23.73 -33.75 

2553 30.79 +0.36 27.20 +14.62 

2554 28.58 -7.18 29.34 +7.87 

2555 26.39 -7.66 29.91 +1.94 

2556 28.65 + 8.56 29.91 - 

2557 35.00 +22.16 29.98 +0.23 
หมายเหตุ :*  ราคาน้ํามันขายปลีกของปม ปตท.  
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รูปที่ 4-1 ราคานํ้ามันดีเซลเฉลี่ยและตนทนุการกําจัดในแตละปงบประมาณ 
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บทที่ 5 
การเฝาระวังควบคุมมลพิษทางอากาศและสภาพแวดลอมจากการเผาทําลายของเสียอันตราย 

 
5.1 ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ 

ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศของเตาเผาของเสียอันตรายประกอบดวย  สครับเบอรแบบเปยก         
(Wet Scrubber) ที่ใชสารละลายดาง (NaOH) ในการฟอกไอกรดและอากาศเสีย และหอดูดซบั (Adsorbtion 
Chamber) ที่ใช Activated Carbon ในการดูดซบักลิ่นและบําบัดมลพษิทางอากาศกอนปลอยออกสูบรรยากาศ 
การบํารุงรักษาระบบบําบัดมลพิษทางอากาศจะทําการตรวจสภาพปละ 1 คร้ัง และทาํการเปลี่ยน Activated 
Carbon เมื่อผลการตรวจสอบพบวามีความสามารถในการดูดซับนอยกวา 40 % 

ซึ่งในปงบประมาณ 2557 นี้ ยังไมมกีารเปลี่ยน  Activated Carbon เน่ืองจากการตรวจสอบ
บํารุงรักษาประจาํรายไตรมาสพบวา Activated Carbonที่ใชงานอยูปจจบุันนี้ยังมปีระสิทธิภาพในการดูดซับที่ดี 
จึงไมมคีวามจาํเปนที่จะตองเปลี่ยน 

 
รูปที่ 5-1 การตรวจเช็คและบํารุงรักษาระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ  
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5.2 การเฝ าระวังทางดานมลพิษทางอากาศ 
ตามแผนการเฝาระวังและวดัผลดานสิ่งแวดลอมประจําปงบประมาณ  2557 กําหนดใหมีการ

ตรวจวดัคุณภาพอากาศโดยรอบอุทยานวทิยาศาสตรประเทศไทย และมลพิษทางอากาศที่ระบายออกจากปลอง
เตาเผาของเสียอันตรายปละ 2 คร้ัง โดยมีการกําหนดชวงของการตรวจวัดในเดือนมนีาคม และ กันยายน เพื่อ
เปนตัวแทนการตรวจติดตามคุณภาพอากาศในแตละชวงของฤดูกาล  คือ ฤดูรอน สภาพแหงแลง และฤดูฝน 
สภาพเปยกชื้น ตามลําดับ การตรวจวดัมลพษิทางอากาศตามแผนการเฝาระวังและวดัผลดานสิ่ งแวดลอมน้ี มี
วตัถุประสงคเพื่อเปนการเฝาระวงัผลกระทบทางดานคุณภาพอากาศของบริเวณพื้นที่ออนไหวรอบอุทยาน
วทิยาศาสตรประเทศไทย  การปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกิจกรรมการเผาทําลายของเสีย
อันตราย และเปนการตรวจสอบประสิทธภิาพการทาํงานของระบบบําบัดมลพษิทางอากาศของเตาเผาของเสีย
อันตราย สวทช. ดังนั้นจงึไดมกีารกําหนดการตรวจวัดคาความเขมขนของสารมลพษิทางอากาศในบรรยากาศใน
วนัเดียวกันที่ทาํการตรวจวดัมลพษิทางอากาศที่ระบายออกจากปลองเตาเผาของเสียอันตราย 

นับตั้งแตเร่ิมดําเนินการเผาของเสียอันตรายตั้งแตเดือนกันยายน 2545 จนถึงเดือนกันยายน 2557 
ไดดําเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศมาแลวเปนจํานวนทั้งสิ้น  22 คร้ัง โดยมีรายละเอียดและผลการตรวจวดั
คุณภาพอากาศสรุปไดดังตอไปนี้ 

5.2.1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศโดยรอบอุทยานวทิยาศาสตรประเทศไทย แบบ Ambient Air 
24 ชั่วโมง โดยดําเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศ 2 พื้นที่ ไดแก บริเวณโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 
และ โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวทิยาคม ดังแสดงในรูปที่ 5-2 จดุเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศของบริเวณ
พื้นที่ออนไหวรอบอุทยานวทิยาศาสตรประเทศไทย สวนตารางที่ 5-1 เปนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบ
อุทยานวทิยาศาสตรประเทศไทย ในปงบประมาณ 2557 และกราฟแสดงผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศโดยรอบ
อุทยานวทิยาศาสตรประเทศไทย ตั้งแตเร่ิมดําเนินการตรวจวัดจนถึง ณ ปจจุบัน ดังแสดงในรูปที่ 5-3  
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รูปที่ 5-2 จุดเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศของบริเวณพืน้ที่ออนไหวรอบอุทยานว ิทยาศาสตรประเทศไทย 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย แบบ Ambient Air 24 ชั่วโมง 

 
 
ตารางที่ 5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของบริเวณพื้นที่ออนไหวรอบอุทยานว ิทยาศาสตรประเทศไทย 
ปริมาณความเข มขนฝุน (PM-10), SO2 และ NO2 แบบ Ambient Air 24 ชั่วโมง ในปงบประมาณ 2557 

จดุเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศ วันที่ตรวจเก็บตัวอยาง 
ปริมาณความเขมขน (µg/m3) 

ฝุน (PM-10) SO2 NO2 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 
27-28 มนีาคม 2557 41.92 12.00 18.00 
25-26 กันยายน 2557 35.00 22.00 32.00 

โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม 
27-28 มนีาคม 2557 62.50 20.00 24.00 
25-26 กันยายน 2557 41.00 12.00 20.00 

คามาตรฐาน * 120 ** 300 ** 320  *** 
คําอธิบายเพ่ิมเติม 
* คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) , 24 (2547), 28(2550), 33(2552) และ 36 (2553) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรกัษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  เรื่อง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
** คามาตรฐาน 1. ฝุนขนาดเล็ก (PM-10) ไมเกนิ 120 µg/m3 (มาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง) 

2. SO2 ไมเกนิ 300 µg/m3 (มาตรฐานเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง) 
*** คามาตรฐาน 3. NO2 ไมเกนิ 320 µg/m3 (มาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง) 
  

ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  

ร.ร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

เตาเผา 

0.8 กม. 

1.2 กม. 
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จากตารางที่ 5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของบริเวณพื้นที่ออนไหวรอบอุทยานวทิยาศาสตร
ประเทศไทย คือ บริเวณโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร และ โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม ใน
ปงบประมาณ 2557 คาพารามิเตอรทั้ง  3 คา คือ ปริมาณความเขมขนฝุน  (PM-10), SO2 และ NO2 เทยีบกับ  
คามาตรฐานของทางราชการแลวพบวาอยูในเกณฑมาตรฐานทั้งหมด 

ตารางที่ 5-2 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ออนไหวรอบอุทยานวทิยาศาสตรประเทศ
ไทย ตั้งแตเร่ิมดําเนินการตรวจวดัจนถึง  ณ ปจจุบัน (ปงบประมาณ 2546 -2557) และเมื่อนําผลการตรวจวดั
คุณภาพอากาศโดยรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย มาทํากราฟเสนเพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงในแตละคร้ัง
ที่มีการตรวจวดั ดังแสดงในรูปที่ 5-2 นั้นก็พบวาทุกคาพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานทั้งหมด 

 

ตารางที่ 5-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ใกลเคียงอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

จุดตรวจวัด วันท่ีเกบ็ตัวอยาง  
มลพิษที่ทําการตรวจวัด   

ฝุนขนาดเล็ก (PM-10)  
24 ชม. (µg/m3) 

SO2 

 24 ชม. (µg/m3) 
NO2 

1 ชม. (µg/m3) 

โรงเรยีนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

17 พฤษภาคม 2546 35.00 ND 22.00 

18 พฤษภาคม 2546 37.00 ND 26.38 

19 พฤษภาคม 2546 42.00 ND 25.80 

6 กรกฎาคม 2547 39.10 15.00 12.00 

7 กรกฎาคม 2547 44.25 20.00 18.00 

24 มีนาคม 2548 41.26 19.00 25.00 

7 มีนาคม 2549 65.00 21.00 27.00 

6 กนัยายน 2549 32.20 16.44 13.14 

21 มีนาคม 2550 26.10 22.80 35.7 

13 กนัยายน 2550 46.00 17.00 39.00 

8 เมษายน 2551 33.00 12.00 28.00 

18 เมษายน 2552 41.59 22.00 18.00 

8 กนัยายน 2552 40.20 15.00 20.00 

  1 เมษายน 2553 40.98 18.00 20.00 

30 กนัยายน 2553 30.61 12.00 16.00 

19 พฤษภาคม 2554 38.00 18.00 21.00 

23 กุมภาพันธ 2555 84.00 18.00 24.00 
19 ตุลาคม 2555 50.00 18.00 24.00 

คามาตรฐาน (ตองไมมากกวา)  120.00* 300.00* 320.00** 
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ตารางที่ 5-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ใกลเคียงอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย (ตอ) 

จุดตรวจวัด วันท่ีเกบ็ตัวอยาง  
มลพิษที่ทําการตรวจวัด   

ฝุนขนาดเล็ก (PM-10)  
24 ชม. (µg/m3) 

SO2 

 24 ชม. (µg/m3) 
NO2 

1 ชม. (µg/m3) 

โรงเรยีนประถมศึกษาธรรมศาสตร (ตอ) 

22 มีนาคม 2556 38.00 16.00 22.00 

20 กนัยายน 2556 28.12 12.00 20.00 

28 มีนาคม 2557 41.92 12.00 18.00 

26 กนัยายน 2557 35.00 22.00 32.00 

โรงเรยีนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม 

17 พฤษภาคม 2546 35.00 ND 15.77 

18 พฤษภาคม 2546 34.00 ND 19.40 

19 พฤษภาคม 2546 40.00 ND 19.32 

6 กรกฎาคม 2547 35.21 18.00 16.00 

7 กรกฎาคม 2547 41.31 16.00 15.00 

24 มีนาคม 2548 40.56 10.00 28.00 

7 มีนาคม 2549 54.00 18.00 25.00 
6 กนัยายน 2549 38.00 18.00 20.00 

21 มีนาคม 2550 59.18 20.00 24.00 

13 กนัยายน 2550 49.00 16.00 32.00 

8 เมษายน 2551 31.00 10.00 22.00 

18 เมษายน 2552 40.37 17.00 32.00 

8 กนัยายน 2552 32.83 18.00 24.00 

  1 เมษายน 2553 44.74 31.00 24.00 

30 กนัยายน 2553 32.97 15.0 21.00 

19 พฤษภาคม 2554 42.00 16.00 22.00 

 23 กมุภาพันธ 2555 94.00 20.00 24 
19 ตุลาคม 2555 54.00 28.00 20.00 

22 มีนาคม 2556 36.00 14.00 18.00 

20 กนัยายน 2556 33.02 21.00 28.00 

28 มีนาคม 2557 62.50 20.00 24.00 

26 กนัยายน 2557 41.00 12.00 20.00 

คามาตรฐาน (ตองไมมากกวา)  120.00* 300.00* 320.00** 
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ตารางที่ 5-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ใกลเคียงอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย (ตอ) 

จุดตรวจวัด วันท่ีเกบ็ตัวอยาง  
มลพิษที่ทําการตรวจวัด   

ฝุนขนาดเล็ก (PM-10)  
24 ชม. (µg/m3) 

SO2 

 24 ชม. (µg/m3) 
NO2 

1 ชม. (µg/m3) 

Science Camp 24 มีนาคม.2548 21.92 11.00 20.00 

ปอม รปภ. หนา อวท. 19 ตุลาคม 2555 105   

คามาตรฐาน (ตองไมมากกวา)  120.00* 300.00* 320.00** 
 

หมายเหตุ :  

1. ผลการตรวจวัดวันท่ี 17-19 พฤษภาคม 2546 จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม อทุยานวิทยาศาสตรประเทศไทย , 2546 

              ND หมายถึง ไมสามารถตรวจวัดคาได (มีคานอยกวา 14 µg/m3) 
*  หมายถึง คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศโดยท่ัวไป ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ. 2535 วันที่ 22 กนัยายน พ.ศ. 
2547 

**  หมายถึง คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กาํหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนได
ออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบญัญัติสงเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ. 2535 วันที่ 14 
สิงหาคม พ.ศ. 2552 

2. การเกบ็ตัวอยางและตรวจวัดคุณภาพอากาศบรเิวณ Science Camp ในวันที่ 24 มีนาคม 2548 เปนการเฝาระวงัผลกระทบสิ่งแวดลอมเรื่องฝุน 
ตรงบรเิวณ Science Camp 
3. การเกบ็ตัวอยางและตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณ ปอม รปภ. หนา อวท. ในวันท่ี 19 ตุลาคม 2555 เปนการเฝาระวังผลกระทบสิ่งแวดลอมเรื่อง
ฝุน หลังเกดิภาวะน้ําทวมใหญชวงปลายป 2554 (ตนปงบประมาณ 2555)
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หมายเหตุ: การตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณปอม รปภ. หนา อวท. เปนการตรวจวัดหลังเกิดเหตุการณนํ้าทวมใหญ ป 2554 

 
รูปที่ 5-3 ผลการตรวจว ัดคุณภาพอากาศโดยรอบอุทยานว ิทยาศาสตรประเทศไทย ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2557 
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5.2.2 การตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตรายโดยดําเนินการเก็บ
ตัวอยางคุณภาพอากาศที่บริเวณปลองของเตาเผา ดังแสดงในรูปที่ 5-4  สวนตารางที่ 5-3 เปนผลการตรวจวดั
คุณภาพอากาศจากปลองเตาเผาของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2557 และตารางที่ 5-4 สรุปผลการตรวจวดั
คุณภาพอากาศจากปลองเตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ  2546-2557 และกราฟแสดงผลการ
ตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปลองเตาเผาของเสียอันตราย  ตั้งแตเร่ิมดําเนินการตรวจวดัจนถึง  ณ ปจจบุัน ดัง
แสดงในรูปที่ 5-5 ถึงรูปที่  5-9 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-4 เครื่องมืออุปกรณการเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศบริเวณปลองของเตาเผา 
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ตารางที่ 5-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย ในปงบประมาณ 
2557 

พารามิเตอรที่ทําการตรวจวัด หนวยว ัด คามาตรฐาน 
วันที่เกบ็ตัวอยาง 

28 มีนาคม 2557 25 กันยายน 2557 
เสนผาศูนยกลาง m - 0.40 0.40 
อุณหภูม ิ 0C - 73 78 
ความเร็วลมเฉลี่ย m/s - 1.42 5.27 
ปริมาณลมเฉลี่ย m3/s*** - 0.18 0.66 
ความชื้น % - 27.16 27.33 
ปริมาณความเขมขนฝุน mg/Nm3 400** 184.41 94.42 
ปริมาณความเขมขน SO2 ppm 30** 5.07 2.54 
ปริมาณความเขมขน NO2 mg/Nm3 467** 172.52 39.44 
ปริมาณความเขมขน CO ppm 690** 81.42 579.4 
ปริมาณความเขมขน HCl mg/Nm3 204** 76.89 17.94 
 
หมายเหตุ 
* คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่องการกําหนดคาปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
** มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2540 วันที่ 17 มิถุนายน 2540 
*** Flue Condition 
N = Normal Temperature and Pressure (25 0C, 760 mm Hg), O2 = 7% 

 
จากตารางที่ 5-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย ใน

ปงบประมาณ 2557 คาพารามิเตอรทกุคาที่ตรวจวดั พบวาอยูในเกณฑมาตรฐานทั้งหมด เมื่อเปรียบเทยีบกับคา
มาตรฐานของทางราชการ และเมื่อนําผลการตรวจวดัทั้ง 2 คร้ังในปงบประมาณ 2557 น้ีมาเปรียบเทียบกันพบวา 
การตรวจวดัในคร้ังที่ 2 วันที่ 25 กันยายน 2557 มีปริมาณความเขมขนฝุน SO2 NO2 และ HCl มีคาลดลง เวน
แตคา CO ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจวดัในคร้ังแรก อาจมีสาเหตุมาจากของเสียที่นําเขาเผามีปริมาณ
ค ว า ม ชื้น สูง ทํา ใ หเ กิด ก า ร เ ผ า ไ ห มที่ไ มส ม บูรณ  จึง ทาํ ใ หมคีา  CO สูง ต า ม ม า ดว ย เ ชน กัน



รายงานสรุปผลการปฏบัิติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบติัการประจําปงบประมาณ  2557 

ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สํานักงานกลาง 34 

ตารางที ่5-4 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสยีอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2557 

วันท่ีเก็บตัวอยาง จุดเก็บตัวอยาง คามาตรฐาน 
อุณหภูมิ 

(0C) 
ความเร็วลม
เฉลี่ย (m/s) 

ปริมาณลม
เฉลี่ย (m3/s) 

ความชื้น 
(% ) 

ฝุน (TSP) 
(mg/Nm3) 

SO2 
(ppm) 

NO2 
(mg/Nm3) 

CO 
(ppm) 

HCl 
(mg/Nm3) 

หมายเหต ุ

 มาตรฐาน 1 - - - - <400 <30 <467 - <204  
มาตรฐาน 2 - - - - - - - <690 -  

25 ต.ค. 45 ปลอง(Stack) 1,2 58 2.45 0.31 10.43 29.34 1.80 6.61 1.68 8.03  
19 พ.ค. 46 ปลอง(Stack) 1,2 63 4.50 0.38 - 13.80 1.16 72.90 51.90 -  
6 ก.พ. 47 ปลอง(Stack) 1,2 40 4.32 0.54 24.21 213.55 0.72 21.20 174.50 27.50  
1 ก.ย. 47 ปลอง(Stack) 1,2 64 3.01 0.39 13.53 378.07 1.62 23.00 161.70 9.60  
24 มี.ค. 48 ปลอง(Stack) 1,2 68 1.60 0.20 16.62 279.86 1.82 82.40 7.66 33.67  
19 ต.ค. 48 ปลอง(Stack) 1,2 65 2.79 0.35 20.19 438.64 2.87 105.63 7.030 70.32  
8 มี.ค. 49 ปลอง(Stack) 1,2 66 3.03 0.38 19.42 39.47 1.88 263.2 3.640 97.92  
6 ก.ย. 49 ปลอง(Stack) 1,2 70 3.23 0.41 20.03 110.15 2.6 113.31 105.40 6.76  
21 มี.ค. 50 ปลอง(Stack) 1,2 74 3.62 0.45 25.61 653.53 1.49 112.47 195.96 50.78  
13 ก.ย. 50 ปลอง(Stack) 1,2 80 5.15 0.65 22.49 241.38 3.26 232.42 620.37 85.67  
8 เม.ย. 51 ปลอง(Stack) 1,2 70 5.39 0.38 20.54 207.41 3.02 87.62 15.33 42.92  
18 เม.ย. 52 ปลอง(Stack) 1,2 72 1.31 0.16 22.52 346.14 2.57 150.12 17.89 45.73  
8 ก.ย. 52 ปลอง(Stack) 1,2 67 4.29 0.54 38.99 155.50 3.48 53.81 3.48 39.10  
1 เม.ย. 53 ปลอง(Stack) 1,2 76 4.87 0.61 25.81 293.38 3.72 24.22 945.00 71.15  
30 ก.ย. 53 ปลอง(Stack) 1,2 71 2.59 0.33 12.98 517.77 2.81 40.85 115.90 74.00  
19 พ.ค. 54 ปลอง(Stack) 1,2 74 6.09 0.77 29.64 314.72 1.92 25.11 6.17 88.20  
23 ก.พ. 55 ปลอง(Stack) 1,2 75 3.52 0.44 35.84 93.71 7.89 17.46 17.66 32.18  
19 ต.ค. 55 ปลอง(Stack) 1,2     558.94 1.68 107.51 32.18 56.16  
22 มี.ค. 56 ปลอง(Stack) 1,2 68 5.19 0.65 17.86 109.48 17.3 43.45 7.57 11.85  
20 ก.ย. 56 ปลอง(Stack) 1,2 133 4.92 0.62 22.7 226.02 29.24 187.64 11.59 79.59  
28 มี.ค. 57 ปลอง(Stack) 1,2 73 1.42 0.18 27.16 184.41 5.07 172.52 81.42 76.89  
25 ก.ย. 57 ปลอง(Stack) 1,2 78 5.27 0.66 27.33 94.42 2.54 39.44 579.4 17.94  

หมายเหตุ: มาตรฐาน 1 = ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคมุการปลอยท้ิงอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย (7 ส.ค. 2540) (1-50 ตัน/วัน) 
มาตรฐาน 2 = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง  การกําหนดคาปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน (4 ธันวาคม 2549), (มาตรฐาน 1 ไมไดกําหนดคาความเขมขนของ CO จึงใชมาตรฐาน 2 
N   = สภาวะอางอิง (อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท มีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย รอยละ 7) 
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ดังน้ันเมื่อนําผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแต
ปงบประมาณ 2546 -2557 มาทาํกราฟเสนเพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงในแตละคร้ังที่มกีารตรวจวดั ดังแสดงใน
รูปตอไปน้ี 

 

 
รูปที่ 5-5 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม (Total Suspended Particulate, TSP) 

จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2557 

 

 
 

รูปที่ 5-6 ผลการตรวจวดัปริมาณความเขมขน SO2 จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 
ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2557 
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รูปที่ 5-7 ผลการตรวจวดัปริมาณความเขมขน NO2 จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 

ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2557 
 

 
 

รูปที่ 5-8 ผลการตรวจวดัปริมาณความเขมขน CO จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 
ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2557 
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รูปที่ 5-9 ผลการตรวจวดัปริมาณความเขมขน HCl จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 

ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2557 

เมื่อพจิารณาคาความเขมขนของการปลอยมลพษิที่ทําการตรวจวัดในปงบประมาณ  2557 กับคา
มาตรฐานของทางราชการ พบวาทุกพารามิเตอรที่ทาํการตรวจวดัมคีาอยูในเกณฑคามาตรฐานของทางราชการ  

 

5.3 การตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานที่อาคารเตาเผาของเสียอันตราย สวทช . ประจําปงบประมาณ 
2557 

ตามแผนงานตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานประจาํปงบประมาณ 2557 กําหนดใหมกีาร
ตรวจวดั ปละ 1 คร้ัง โดยมกีารกําหนดพารามเิตอรที่ตองดําเนินการตรวจวดั คือ เสียง แสงสวาง ความรอน ฝุน 
และสารเคม ี ซึ่งทําการตรวจวดัในวันที่มกีารเผาทําลายของเสียอันตราย โดยมผีลการตรวจวดัเปรียบเทียบกับคา
มาตรฐาน ดังตารางที่ 5-5 ถึงตารางที ่5-10 ตอไปน้ี 

 
ตารางที่ 5-5 ผลการตรวจวัดเสียง 

จุดตรวจวัด ผลการตรวจวัดเสียง (dB(A)) คามาตรฐานเสียง* (dB(A)) การประเมินผล 
จุดปอนสาร 77.1 – 78.0 ไมเกนิ 90 dB(A) อยูในเกณฑมาตรฐาน 
จุด Blower 81.1 ไมเกนิ 90 dB(A) อยูในเกณฑมาตรฐาน 
จุดหองควบคุมการเผา 80.2 ไมเกนิ 90 dB(A) อยูในเกณฑมาตรฐาน 
จุดหองเผาไหม 78.3 ไมเกนิ 90 dB(A) อยูในเกณฑมาตรฐาน 
 
*คามาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทาํงานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ.2549 
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ตารางที่ 5-6 ผลการตรวจวัดแสงสวาง 

จุดตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดความ

เขมของแสงสวาง 
(Lux) 

คามาตรฐานความเขม
ของแสงสวาง* (Lux) 

การประเมินผล 

โตะทํางาน (หองควบคุม) 426 400(3) ไดตามเกณฑมาตรฐาน 
แผงควบคุม (หองควบคุม) 325 200(2) ไดตามเกณฑมาตรฐาน 
จุดปอนสารเคมี 521 200(4) ไดตามเกณฑมาตรฐาน 
จุดบันทึกแกลลอนสารเคมี (หนาหองควบคุม) 568 200(4) ไดตามเกณฑมาตรฐาน 
หองเกบ็สารเคมี (เผาทําลาย) 225 200(4) ไดตามเกณฑมาตรฐาน 
หองเกบ็สารเคมี (สงเผา) 175 200(4) ไมไดตามเกณฑมาตรฐาน 
หองเกบ็ของ 202 200(4) ไดตามเกณฑมาตรฐาน 
ทางเดินขางหอลดอุณหภมิู (Quencher) 59 50(1) ไดตามเกณฑมาตรฐาน 
ขางระบบฟอกอากาศ (Scrubber) 75 50(1) ไดตามเกณฑมาตรฐาน 
แผงควบคุมใหญ (ระบบบําบัด) 890 400(3) ไดตามเกณฑมาตรฐาน 
แผงควบคุมเล็ก (ระบบบําบัด) 800 400(3) ไดตามเกณฑมาตรฐาน 
 
*คามาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทาํงานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ.2549 
 (1) ตารางท่ี 1  คาเฉล่ียความเขมของแสงสวาง ณ บรเิวณพื้นท่ีทั่วไป 
ทางเดิน   50 Lux 
(2)ตารางที่ 2  คาเฉลี่ยความเขมของแสงสวาง ณ บรเิวณการผลิต 
หองควบคุมและหองสวิตซ  400 Lux 
(3) ตารางที่ 3  มาตรฐานความเขมของแสงสวาง ณ ที่ที่ใหลูกจางคนใดคนหนึ่งทาํงาน 
สํานักงาน หองธุรการ : งานพิมพดีด การเขียน อาน และจัดเกบ็เอกสาร 400 Lux  
(4) ตารางที่ 4  มาตรฐานเทยีบเคียงความเขมของแสงสวาง ณ ที่ท่ีใหลูกจางคนใดคนหนึ่งทาํงาน 
งานละเอยีดนอยมาก : งานหยาบที่เครื่องจักร, ตรวจงานหยาบดวยสายตา 200 Lux  
 

ตารางที่ 5-7 ผลการตรวจวัดความรอน ดําเนินการตรวจวัดในชวงเวลาเดียวกัน คือ 10.00 -14.00 น.  
จุดตรวจวัด 

บริเวณทีป่ฏิบัติงาน 
อณุหภูมิที่วัดได (0C) คามาตรฐาน* 

(0C) 
การประเมินผล 

NWB GT DB WBGT 
จุดปอนของเสีย 31.10 44.19 40.59 35.03 32.00 สูงกวาคามาตรฐาน 
ขางหองเผาไหมที่ 1 31.42 44.84 41.97 35.45 34.00 สูงกวาคามาตรฐาน 
นอกอาคาร 29.84 50.14 36.14 34.53 - - 
 
*คามาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทาํงานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ.2549 
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ตารางที่ 5-8 ผลการตรวจวัดฝุนในบรรยากาศการทํางานทั้ง ฝุนรวม (Total dust) และฝุนขนาดที่เขาสู
ทางเดินหายใจได (Respirable dust) 

จุดตรวจวัด 
ความเขมขนของอนุภาค 

(mg/m3) 
มาตรฐาน**
(mg/m3) 

การประเมินผล 

บริเวณจุดปอนของเสีย (Total dust) 0.17 15.00 อยูในเกณฑมาตรฐาน 
บริเวณจุดปอนของเสีย (Respirable dust) 0.05 5.00 อยูในเกณฑมาตรฐาน 
 
**คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทาํงานเกี่ยวกบัภาวะแวดลอม (สารเคมี) พ.ศ. 2520 
 

ตารางที่ 5-9 ผลการตรวจวัดสารเคมี ปริมาณความเข มขนของสาร Acetonitrile และ Ethyl Acetate 

จุดตรวจวัด/สารเคมี 
ความเขมขนของสารเคมีที่

ตรวจพบ (ppm) 
มาตรฐาน*** 

(ppm) 
การประเมินผล 

บริเวณจุดปอนของเสีย 
Acetonitrile 2.51; (4.210 mg/m3) 40 อยูในเกณฑมาตรฐาน 
Ethyl Acetate 0.0007; (0.258 mg/m3) 400 อยูในเกณฑมาตรฐาน 
 
***คามาตรฐานตามขอกาํหนดของ NIOSH, USA 
 

ตารางที่ 5-10 ผลการตรวจว ัดสารเคมี Total VOCs  

จุดตรวจวัด 
ความเขมขนของ Total 

VOCs (ppm) 
มาตรฐาน****

(ppm) 
การประเมินผล 

หองเกบ็สารเคมี (เผาทําลาย) 6.00 
0.75 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 

หองเกบ็สารเคมี (รอสงกําจัดภายนอก) 11.00 
 
****คามาตรฐานตาม OSHA (PEL) 
 

จากผลการตรวจวัดสภาพแวดลอมทีแ่สดงไวในตารางขางตน พบวา 
1. ผลการตรวจวัดเสียงในบริเวณทีม่กีารปฏิบัติงานจะอยูในเกณฑมาตรฐานคือ มีคาไมเกิน 90 เดซิ

เบลเอ ในเวลาการทาํงานที่ไดรับเสียงไมเกิน 8 ชั่วโมง 
2. ผลการตรวจวัดแสงสวางพบวามีเพยีง 1 จดุคือ บริเวณหองเก็บสารเคม ี (สงเผา) ที่คาความเขม

ของแสงสวางยังไมไดตามเกณฑมาตรฐาน แตเมื่อประเมนิจากสภาพการทาํงานจริงแลว พบวามีการปฏิบัติงานใน
บริเวณน้ีไมมากคร้ัง (สัปดาหละ 3 คร้ัง) และในแตละคร้ังจะใชเวลาในการจัดเก็บของเสียอันตรายไมนาน 
(ประมาณ 15 นาที) จึงยังไมมคีวามจาํเปนที่จะตองเพิ่มแสงสวางในบริเวณน้ี 

3. ผลการตรวจวัดความรอนทั้ง 2 จดุตรวจวดับริเวณที่ปฏิบัติงาน  พบวามคีาสูงกวาคามาต รฐาน 
และจากผลการตรวจวดัระดับความรอนเมื่อพจิารณาเปรียบเทยีบกับจดุตรวจวัดนอกอาคารจะเห็นได วา      
ความรอนที่เกิดขึ้นในบริเวณการทาํงานมาจากแหลงกําเนิด (เตาเผา) ที่มีอยูในบริเวณการทาํงานเปนหลัก และ
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หากพิจารณาคา GT บริเวณขางหองเผาไหมที่ 1 จะเห็นไดวา มกีารแผรังสีความรอนออกมาสูงมากจากเตาเผา
อยางไรก็ตามโดยลักษณะการปฏิบัติงาน พนักงานมหีองควบคุมเปนหองปรับอากาศที่มีอุณหภูมติ่ํา กวาบริเวณ
การทาํงานทั้ง 2 บริเวณใชสําหรับเปนหองพักระหวางการปฏิบัติ ซึ่งนับเปนมาตรการที่ชวยลดอันตรายจากความ
รอนที่อาจเกิดกับพนักงานระหวางการปฏิบัติงานไดประกอบกับระดับความรอนดังกลาวมคีาสูงเกินกวามาตรฐาน
ไมมากนัก และพนักงานใชเวลาสวนใหญปฏิบัติงานในหองควบคุม ดังน้ันจึงไมไดสัมผัสกับระดับความ รอน
ดังกลาวตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

4. ผลการตรวจวดัฝุน ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขน Total dust และ Respirable dust 
บริเวณจุดปอนของเสีย พบวาความเขมขนของอนุภาคอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  
แสดงใหเห็นวาอนุภาคฝุนทั่วไปที่เกิดขึ้น ในบริเวณดังกลาวมจํีานวนนอยมาก เน่ืองจากเปนการเผาทาํลาย
สารเคมีที่เปนของเหลวบรรจุในภาชนะปด 

5. ผลการตรวจวดัสารเคมีปริมาณความเขมขนของสาร Acetonitrile และ Ethyl Acetate บริเวณ
จุดปอนของเสีย พบวาความเขมขนของสาร Acetonitrile และ Ethyl Acetate ในบรรยากาศการทาํงานอยูใน
เกณฑมาตรฐานตามขอกําหนดของ NIOSH, USA อยางไรก็ตามไดมกีารใชอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจที่
เหมาะสมตลอดระยะเวลาการทาํงานในบริเวณดังกลาว 

6. ผลการตรวจวัดสารเคม ี Total VOCs ใน 2 บริเวณคือหองเก็บสารเคมรีอเผาทําลาย และหอง
เก็บสารเคมีรอสงกําจดั พบวามคีาสูงกวาคามาตรฐาน OSHA (PEL) แสดงใหเห็นวา ในบริเวณดังกลาวตองมกีาร
ปองกันอันตรายเมื่อจะเขาปฏิบัติงาน โดยสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม
ตลอดเวลาอยางเครงครัด  
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บทที่ 6 
ความปลอดภัยในการทํางานและการซอมแผนฉุกเฉิน 

 
ระบบเตาเผาของเสียอันตรายมมีาตรการในเร่ืองความปลอดภัยโดยกํากับดูแลพื้นที่การปฏิบัติงาน

และตัวผูปฏิบัติงานในการเผาทาํลายของเสียอันตราย ซึ่งในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ทกุกิจกรรมกําหนดให
ดําเนินการตามระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย  (มอก.18001:2554) โดยมีการชี้บงอันตราย
และประมาณระดับความเสี่ยงทุกตนปงบประมาณ และผลที่ไดจากการประเมินความเสี่ยงจะถูกนําไปใชในการลด
และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

ในปงบประมาณ 2557 ทาง สวทช. ไดรับการตรวจประเมนิภายนอกจากหนวยงานที่ใหการรับรอง
ระบบ มอก. 18000:2554 ซึ่งในประเด็นการตรวจประเมนิน้ีมีการชี้ถึงขอบกพรอง  ขอเสนอแนะ ที่ไดจาก
หนวยงานอื่น เชนเร่ืองการติดตั้งสายดิน ทางฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
ประเด็นตางๆเหลานี้ จึงไดนํามาพิจารณาปรับปรุงแกไขกับกิจกรรมการเผาทําลายของเสียอันตรายดวยเชนกัน  
โดยมรีายละเอียดที่ดําเนินการดังตอไปน้ี 
 
6.1 การจัดทําเอกสารประกอบการทํางานของระบบเตาเผาของเสียอันตราย 
 

6.1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานเร่ือง การรับและเผาทําลายของเสียอันตราย (PM-CO-SED-01) เปน
เอกสารที่ใชในการควบคุมการปฏิบัติงานในกระบวนการรับและการเผาทาํลายของเสียอันตรายที่อาคารเตาเผา
เพื่อปองกันอันตรายและผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการรับและเผาทาํลายของเสีย
อันตราย เนื้อหาสําคัญไดกําหนดใหเจาหนาที่เตาเผาทาํการตรวจสอบความปลอดภัยของภาชนะบรรจุของเสีย
อันตรายที่สงมาเผาทําลายที่เตาเผา การจดัเก็บของเสียอันตรายในหองจัดเก็บเพื่อรอการเผาและการเผาของเสีย
อันตรายอยางมีประสิทธภิาพและมีความปลอดภัย (มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จัดทาํขึ้นน้ีตั้งแตป  
2548 เปนตนมา) 

6.1.2 วธิกีารปฏิบัติงานเร่ือง การตรวจสอบความพรอมในการใชงานเตาเผาของเสียอันตราย (I-CO-
SED-01) เพื่อใหอุปกรณตางๆ รวมถึงอุปกรณควบคุมมลพษิทางอากาศอยูในสภาพพรอมใชงานและทาํงานได
อยางมีประสิทธภิาพตลอดจนมคีวามปลอดภัยตอการทาํงาน เชน ตรวจสอบหองเผาไหม ตูควบคุม ระบบระบาย
อากาศ ระบบบําบัดอากาศ หัววดัอุณหภูมิ ถังดับเพลิง เปนตน โดยใหตรวจสอบกอนการใชงาน (มีการปฏิบัติ
ตามวธิกีารปฏิบัติงานที่จดัทาํขึ้นน้ีตั้งแตป 2548 เปนตนมา) 

6.1.3 วธิกีารปฏิบัติงานเร่ือง การใชงานเตาเผาของเสียอันตราย (I-CO-SED-02) กําหนดวธีิการใช
งานเตาเผาอยางปลอดภัย เชน การใชงานปุมควบคุมการทํางานของอุปกรณตางๆ ที่ตูควบคุม การติดตั้งอุปกรณ
การตรวจวัดคาตางๆ  ที่ใชในการควบคุมการทาํงานของเตาเผา  รวมทั้งกําหนดวิธกีารปองกันอันตรายขณะ
ปฏิบัติงานและ วธีิการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นขณะทาํการเผาและสิ่งที่ตองปฏิบัติเพื่อความปลอดภั ยในการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน (มีการปฏิบัติตามวธิกีารปฏิบัติงานที่จัดทาํขึ้นน้ีตั้งแตป  2548 เปนตนมา) โดยมีการ
บันทึกผลการตรวจสอบลงใน F-CO-SED-03 
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6.1.4 วธิกีารปฏิบัติงานเร่ือง  การเติมนํ้ามนัที่เตาเผาของเสียอันตราย  (I-CO-SED-S02) กําหนด
เร่ืองวธีิการเติมน้ํามันที่เตาเผาของเสียอันตรายใหมีความปลอดภัย การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
ในขณะเติมนํ้ามัน และการจดัการกับนํ้ามันกรณเีกิดการหกร่ัวไหล เปนตน (มีการปฏิบัติตามวิธกีารปฏิบัติงานที่
จัดทาํขึ้นน้ีตั้งแตป 2551 เปนตนมา) โดยมีการบันทกึผลการตรวจสอบลงใน F-CO-SED-S01 

6.1.5 วธิกีารปฏิบัติงานเร่ือง การจัดการของเสียอันตรายและสารเคมี กรณหีกร่ัวไหล (I-CO-SED-
E01) โดยมกีารทาํความเขาใจในขั้นตอนการปฏิบัติตามที่ระบุไวในแผนฯ ใหผูปฏิบัติงาน และผูที่เกี่ยวของไดรับ
ทราบ เพื่อใหเกิดความพรอมจงึไดมกีารกําหนดรายการภาวะฉุกเฉินและสิ่งที่ตองดําเนินการเพื่อการเตรียมพรอม 
(F-NS-SED-SE11) เมื่อสถานการณไดเกิดขึ้นจริง จงึไดมกีารจดัเตรียมแผนฯ ไวตั้งแตป 2551 และไดซักซอมการ
ปฏิบัติตามแผนฯ ปละ 1 คร้ัง 

6.1.6 แผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. โดยมีการทํา
ความเขาใจในขั้นตอนการปฏิบัติตามที่ระบุไวในแผนฯ ใหผูปฏิบัติงาน และผูที่เก่ียวของไดรับทราบ  เพื่อใหเกิด
ความพรอมจงึไดมกีารกําหนดรายการภาวะฉุกเฉินและสิ่งที่ตองดําเนินการเพื่อการเตรียมพรอม  (F-NS-SED-
SE11) เมื่อสถานการณไดเกิดขึ้นจริง จึงไดมีการจัดเตรียมแผนฯ ไวตั้งแตป 2553 และไดซกัซอมการปฏิบัติตาม
แผนฯ ปละ 1 คร้ัง 

 
ตลอดปงบประมาณ 2557 ไดมกีารตรวจสอบการทํางานของผูปฏิบัติงานที่เตาเผาอยางสม่ําเสมอ

ตอเน่ืองเหมือนเชนทุกปที่ผานมา  เชนตรวจสอบการสวมใส PPE ในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบการเติมนํ้ามนั
เชือ้เพลิง และการตรวจสอบการลางบอน้ําหมนุเวียน เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่กําหนดไว และให
เกิดการทาํงานที่มคีุณภาพและมีความปลอดภัย รวมถึงมกีารปรับปรุงเอกสารวธิกีารปฏิบัติงานและแบบฟอรม
ตางๆ ใหมคีวามเหมาะสม ใชงานไดอยางตอเนื่อง 
 
6.2 การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข องกับระบบเตาเผาของเสียอันตราย 

ผลจากการประเมนิความเสี่ยงในพื้นที่ทาํงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมการรับและเผา
ทาํลายของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2557 พบวาสวนใหญจะมคีวามเสี่ยงอยูในระดับที่เล็กนอยและระดับที่
ยอมรับได ยกเวนในการประเมนิความเสี่ยงจากขั้นตอนการทาํงานที่พบวามคีวามเสี่ยงอยูในระดับปานกลางคือ  
งานตรวจสอบและเผาของเสียอันตราย  ขั้นตอนการเปดระบบเตาเผาเพื่อทดสอบกอนการเผาจริง  โดยมี
แหลงกําเนิดอันตรายจากไฟฟาจากตูควบคุมลักษณะอันตรายและผลของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นคือในระหวางที่
ทาํการเปดเบรคเกอรภายในตูควบคุมมืออาจจะสัมผัสกับขั้วเบรคเกอรโดยไมตั้งใจทาํใหพนักงานถูกไฟฟาแรงสูง
ช็อตเกิดอาการกลามเนื้อหดตัว ตัวใจเตนถี่เร็ว หมดสติ เสียชีวติ ตองรักษาทางการแพทย จงึไดมกีารจัดทําแผน
ลดและควบคุมความเสี่ยงโดยดําเนินการจดัทาํ Safety Guard และติดปายเตือนอันตรายตรงบริเวณตูควบคุม
ระบบเตาเผาของเสียอันตราย 

และในระหวางปงบประมาณ  2557 ไดดําเนินการประเมินความเสี่ยงจากขั้นตอนการทาํงาน
เพิ่มเติม สืบเน่ืองจากการเกิดอุบัติเหตุนํ้ามันลนถังเมื่อวนัที ่7 มีนาคม 2557 โดยมปีระเมนิความเสี่ยงจากขั้นตอน
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การเติมนํ้ามัน เพิ่มเติมแหลงกําเนิดอันตรายคือ ลูกดิ่ง และ/หรือลูกลอยบอกระดับปริมาตรนํ้ามนัภายในถังเก็บ
ชํารุด ซึ่งลักษณะอันตรายและผลของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นคือลูกลอยบอกระดับน้ํามันชํารุด ทาํใหบอกระดับ
นํ้ามันภายในถังผิด โดยเฉพาะแสดงปริมาตรน้ํามันนอยกวา ปริมาตรจริง ซึ่งจะทาํใหเกิดน้ํามันลนขณะเติมนํ้ามัน
เขาถังเก็บ เกิดความเสียหายมมีูลคาไมเกิน 5,000 บาท โดยมผีลการประเมนิความเสี่ยงออกมาที่ระดับเล็กนอย 

 แตทั้งน้ีเพื่อควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ปลอดภัย  มาตรการตางๆที่กําหนดไว ยังคงมีการ
ดําเนินการอยางตอเนื่องเหมือนเชนทกุๆ ปที่ผานมา เชน การควบคุมการปฏิบัติตามวธีิการปฏิบัติงานที่กําหนดไว 
การจัดใหมแีละใชอุปกรณปองกันอันตรายในการทํางานและปายเตือนอันตรายตางๆ รวมถึงการตรวจสอบสภาพ
และความพรอมของอุปกรณเตาเผาของเสียอันตราย การตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ทาํงาน เปนตน หาก
พบสภาพที่ไมปลอดภัยก็จะดําเนินการแกไขทนัที  เพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับผูปฏิบัติงานและผูที่อยูในบริเวณ
พื้นที่ดังกลาว  
 
6.3 การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงที่สัมผัสในการทํางาน 

การดําเนินการตรวจรางกายตามประกาศฯ และรายการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงที่สัมผัสจาก
การทาํงานของผูที่สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติจะบรรจแุตงตั้งเปนพนักงานและพนักงาน
โครงการ และตรวจสุขภาพประจาํปของพนักงานและพนักงานโครงการ และตรวจสขุภาพพเิศษสําหรับผูทาํงาน
ในกลุมที่จําเปนตองเฝาระวงัโรคอันสืบเนื่องจากการทํางานเปนพเิศษ 

ดังน้ันเพื่อความปลอดภัยและเฝาระวงัโรคจากการทาํงาน  พนักงานของฝายความปลอดภัยที่
ปฏิบัติงานที่เตาเผาของเสียอันตรายจะไดรับการตรวจสขุภาพพเิศษเพิ่มเติมจากรายการตรวจสุขภาพปกติปละ 1 
คร้ัง  รายการที่ตรวจในปงบประมาณ 2557 ไดแก ตรวจการทาํงานของปอด (Spirometry), ตรวจหาระดับ
สารอะซโิตนในปสสาวะ (Acetone in Urine), ตรวจหาระดับสารเมธานอลในปสสาวะ (Methanol in Urine) 
และตรวจหาระดับสารนอรมัลเฮกเซนในปสสาวะ (n-Hexane in Urine)  เปนตน ผลการตรวจวัดของพนักงานที่
ปฏิบัติงานที่เตาเผาของเสียอันตรายพบวามีคาอยูในเกณฑระดับปกติทกุคน 
 
6.4 รายงานผลการซอมแผนระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตรายของ  สวทช . 
ประจําปงบประมาณ 2557 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
วันฝกซ อม :  วนัอังคารที่ 25 กุมภาพันธ 2557 
เวลาฝกซ อม :  13.45 น. – 14.00 น. 
สถานที่เกิดเหต ุ: หองเก็บสารเคม ีอาคารเตาเผาของเสียอันตราย 
จุดรวมพล :  หนาสถานีไฟฟายอย 
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หนวยงานเขารวมฝกซอมและเขารวมสังเกตการณมดีังตอไปน้ี 
1. ฝายอาคารสถานที่และเจาหนาที่หอง Utility รวมทั้งหมด 5  คน 
2. ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม   รวมทั้งหมด 9  คน 
 และนักศึกษาฝกงานของฝายความปลอดภัยฯ   
3. ทมี รปภ.     รวมทั้งหมด 5  คน  
4. ทมีรถบรรทุกนํ้า     รวมทั้งหมด 3  คน 
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ตารางที่ 6-1 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 
+0.00 

(13.45 น.) 
- ในระหวางการตรวจสอบสภาพเตาเผาของเสยีเพื่อเตรียมการเผาของเสีย 
โดยมเีจาหนาที่ปฏิบัติงานอยู 3ทาน ในระหวางการเตรียมสารเคมี จัดเปน
ชุดๆเพื่อเตรียมปอนเขาเตาเผาตอไป 
-ในขณะเดียวกันไดเกิดเหตุในหองเก็บสารเคมี  โดยเกิดประกายไฟจาก
หลอดไฟ แลวสมัผัสกับไอระเหยของสารเคมทีี่ในหองทาํใหเกิดไฟลกุไหม
บริเวณภาชนะบรรจุสารเคม ี
 

 

 
 
 

+1.00 
(13.46 น.) 

ทางเจาหนาที่เตาเผา (1) สั่งการให เจาหนาที่เตาเผา  (2) และ(3) ใชถัง
ดับเพลิงที่มอียูเขาระงับเหตุเบื้องตน แตไมสามารถดับได 
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ตารางที่ 6-1 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. (ตอ) 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 
+5.00 

(13.50 น.) 
- เจาหนาที่เตาเผา (2)  ใชโทรศัพทภายในหองควบคุมระบบเตาเผา  โทร
แจงหองควบคุมของชางบริหารอาคาร ที่ประจําอยูอาคาร Utility วามเีหตุ
เพลิงไหมที่หองเก็บสารเคมี อาคารเตาเผาของเสียอันตราย 
- เจาหนาที่เตาเผา (2) ไปประสานงานแจงกับ รปภ. ประจาํจุดระบบบําบัด 
ใหประสานงานกับ ทมี รปภ สก. 
- เจาหนาที่เตาเผา (1) ไดประสานงานติดตอไปยัง ผูจดัการเหตุการณ และ
ฝายความปลอดภัยฯ เพื่อแจงเหตุเพลิงไหม 
- ผูจัดการเหตุการณ ไดรับแจงเหตุเพลงิไหม มายังจุดเกิดเหตุและสั่งการ
อํานวยการระงับเหตุเพลิงไหม แจงกับทมีหัวหนาทีมระงับอัคคีภัยขอตัด
กระแสไฟฟาที่หองควบคุม 
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ตารางที่ 6-1 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. (ตอ) 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 
+10.00 

(13.55 น.) 
- ทีมระงับอัคคีภัยมาถึงสองคนพรอมนําหัวฉีดนํ้ามายังจดุเกิดเหตุ 
- ชางสนับสนุนมายังจุดเกิดเหตุพรอมถังดับเพลิง 
- หัวหนาทมีระงับอัคคีภัย  โทรแจงรถบรรทกุน้ํา ใหเขามาฉีดนํ้าเลี้ยงไว
ไมใหลกุลาม ในระหวางตอสายฉีดนํ้าดับเพลงิ 
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ตารางที่ 6-1 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. (ตอ) 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 
+ 12.00 

(13.57 น.) 
- ทีมระงับอัคคีภัยคลี่สายฉีดน้ําดับเพลงิพรอมกับดําเนินการตอสายฉีดจาก
จดุดานหนาสถานีไฟฟายอยเพื่อลากสายไปใชดับเพลงิในตัวอาคารเตาเผา 

 
+15.00 

(14.00 น.) 
- ทมีระงับอัคคีภัยเขาระงับเหตุไดเรียบรอย  ถูกตองตามตามหลัการการ
ระงับอัคคีภัยขั้นตน 
- ฝายอาคารสถานที่ ฝายความปลอดภัยฯ ทมี รปภ. เขาตรวจสอบพื้นที่ 
พรอมกับโทรรายงาน รอง ผพว. ลดาวลัย  
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ผลการสังเกตการณอาคารเตาเผาของเสียอันตราย 
1. รถนํ้าดับเพลิงมาถึงพื้นที่ ถอยหลังเขา พรอมกับฉีดนํ้าเลี้ยงไวไมใหลุกลาม 
2. ชุดระงับอัคคีภัยมาถึงบริเวณพื้นที่เกิดเหตุพรอมหัวฉีดนํ้า  
3. ชาง Utility 1 ทานมาพรอมกับถังดับเพลงิ 1 ถัง 
4. ทมีระงับอัคคีภัยคลี่สายฉีดนํ้าถูกตองตามหลัก สายไมพับ 
5. ทมี รปภ. ปดก้ันพื้นที่ หัวถนนตรงวงเวยีนบานวทิย และตรงแยกจอดรถบัสบริการ 

สรุปผลการฝกซ อมระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ อาคารเตาเผาของเสียอันตราย ประจําปงบประมาณ 
2557  

ผลการฝกซอมฯ อยูในระดับ ดี  
 
6.5 รายงานผลการซอมตามแผนการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมี  กรณีหกรั่ว ไหล  ประจําป
งบประมาณ 2557 
 
วันฝกซ อม :  วนัอังคารที่ 25 กุมภาพันธ 2557 
เวลาฝกซ อม :  14.15 น. – 14.25 น. 
สถานที่เกิดเหต ุ:  บริเวณหนาหองควบคุม อาคารเตาเผาของเสียอันตราย 
ผูเขารวมฝกซอมตามแผนเปนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานที่เตาเผาของเสียอันตราย 3 ทาน ดังรายชื่อตอไปน้ี 

1. นายพิเชษฐ เอ่ียมลือนาม  เจาหนาที่เตาเผา (1) 
2. นายธวชัชัย กรีโส   เจาหนาที่เตาเผา (2) 
3. นายพิชัย สีมวง   เจาหนาที่เตาเผา (3) 
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ตารางที่ 6-2 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนการจัดการของเสียอันตรายและสารเคม ีกรณีหกร่ัวไหล 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 
+0.00 

(14.15 น.) 
ในระหวางขนยายภาชนะบรรจุสารเคมเีพื่อนําเขาเตาเผา ดําเนินการโดย
เจาหนาที่เตาเผา (3) ไดนําภาชนะบรรจุสารซึ่งระบุฉลากวาเปนสารเอ
ทธลิอะซเีทต และสารอะซโิตไนไตรล ในระหวางการยกไดเกิดภาชนะบรรจุ
สารเคมหีลุดจากมอืตกกระทบพื้นและพบวาปดฝาไมสนิท ทําใหฝาปด
ภาชนะหลุด สารเคมีหกร่ัวไหลออกมา 

 

 
 
 

+1.00 
(14.16 น.) 

 

เจาหนาที่เตาเผา (1) ที่ปฏิบัติงานอยูในหองควบคุม ไดสอบถามวาเกิด
เหตุการณอะไรขึ้น ไดทาํการตรวจสอบ MSDS (Meterial Safety Data 
Sheets) เพื่อดูคุณสมบตัิทางการภาพและเคม ีการใชอุปกรณ PPE ที่
ถูกตอง วิธกีารจดัการที่ถูกตอง อันตรายและขอควรระวงัตางๆ เปนตน โดย
ไดเปดประตูทั้งหมดเพื่อระบายอากาศ ไมใหเกิดการสะสมของไอสารเคมใีน
พื้นที ่ 
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ตารางที่ 6-2 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนการจัดการของเสียอันตรายและสารเคม ีกรณีหกร่ัวไหล (ตอ) 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 
+9.00 

(14.24 น.) 
- เจาหนาที่เตาเผา (1) แจงให เจาหนาที่เตาเผา (2) นําวสัดุดูดซับมาวาง
ลอมรอบบริเวณที่สารเคมีหกเพื่อปองกันการแพรกระจายในวงกวาง และ 
เจาหนาที่เตาเผา (3) ไดว่ิงไปยังดานหลงัอาคารเตาเผาเพื่อนําถังใสทราย
มายังจุดสารเคมหีกร่ัวไหล 
- เจาหนาที่เตาเผา (2) ใชวสัดุดูดซับพรอมทั้งทรายลอมเอาไวเพื่อปองกัน
การแพรกระจายออกไปวงกวาง 
- เจาหนาที่เตาเผา (2) และ เจาหนาที่เตาเผา (3) ไดทาํการเก็บวัสดุที่ไดดูด
ซับสารเคมีพรอมกับทราย เก็บใสถุงแดงพรอมติดฉลากระบ ุนําไปเก็บไวใน
ที่จดัเก็บถุงแดงเพื่อรอกําจดัตอไป 

 

+10.00 
(14.25 น.) 

- เจาหนาที่เตาเผา (1) โทรศัพทแจงมายังฝายความปลอดภัย สก. วาเกิด
เหตุการณสารเคมีหกร่ัวไหลและไดทาํการจดัการตามขั้นตอนอยาง
ปลอดภัยเรียบรอยแลว 
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ผลการสังเกตการณอาคารเตาเผาของเสียอันตราย 
ในขณะปฏิบัติงานมผีูเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเผาของเสียอันตราย 3 คน มีเจาหนาที่ 2 คนที่สวมใส

ชุดปองกันสารเคมี และไดปฏิบัติการตามแผนฯ โดยวางวสัดุดูดซับลอมรอบตรงบริเวณจุดที่สารเคมีหก และนํา
ทรายมาลอมบริเวณที่สารเคมหีกร่ัวไหล หลังจากน้ันเขาไปจัดการกับวัสดุดูดซบั และทรายที่ปนเปอนสารเคม ีนํา
บรรจุ ใสถุงแดง พรอมติดฉลาก จดัเก็บรอนําสงไปกําจัดตอไป 
 
สรุปผลการฝกซ อมการจัดการข องเสียอันตรายกรณีหกร่ัว ไหลอาคารเตาเผาของเสียอันตราย  ประจําป
งบประมาณ 2557  

ผลการฝกซอมฯ อยูในระดับ ดี  
 
6.6 การปรับปรุงพื้นที่ทํางานใหมีความปลอดภัย  การจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายและการเตือน
อันตราย  

จากผลการประเมนิความเสี่ยง รายงานผลการซอมแผนระงับอัคคภีัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผา
ของเสียอันตรายของ สวทช. และการซอมแผนการจดัการของเสียอันตรายและสารเคม ีกรณีหกร่ัวไหล จงึนํามาสู
การปรับปรุงพื้นที่การทาํงาน  อุปกรณปองกันอันตราย  และการเตือนอันตราย  เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอ
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ และผูปฏิบัติงานโดยรอบ ดังรายละเอียดการปรับปรุงพื้นที่ทาํงาน  การจดัเตรียมอุปกรณ
ปองกันอันตราย และการเตือนอันตรายดังแสดงในตารางที่ 6-3 ตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 6-3 การปรับปรุงพื้นที่ทํางาน การจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตราย และการเตือนอันตราย 

รายละเอียด ภาพประกอบ 
จัดเตรียมอุปกรณเพื่ อรองรับเหตุการณฉุกเฉิน  และ
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหพรอมใชงานและ
เพยีงพอ เชน  ถังดับเพลิง  อุปกรณการปฐมพยาบาล  
ชุดและหนากากปองกันไอระเหยของสารเคมี เปนตน 
(จดัเตรียมไวตั้งแตป 2546 และมีการตรวจสอบความ
พรอมในการใชงานอยางสม่ําเสมอ) 
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ตารางที่ 6-3 การปรับปรุงพื้นที่ทํางาน การจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตราย และการเตือนอันตราย (ตอ) 

รายละเอียด ภาพประกอบ 
การเตือนอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงาน  เชน ใหสวม
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล หามผูที่ไมเก่ียวของ
เขาพื้นที่ในระหวางการปฏิบัติงาน  หามทาํใหเกิด
ประกายไฟ ปายเตือนใหระวงัสารเคม ีปายเตือนหามผู
ไมเกี่ยวของเขาพื้นที่ขณะทาํการเผาของเสียอันตราย
และใบแสดงสถานการณซอมบํารุงเตาเผาของเสีย
อันตราย (TAG OUT) (มกีารจัดทาํปายเตือนอันตราย
ในป 2550 และมีการตรวจสอบสภาพใหมคีวามพรอม
ในการใชงานอยางสม่ําเสมอ) 
 

 

ปรับปรุงคันรองรับนํ้ามนัที่ใตถัง นํ้ามนัเตาเผา  ให
สามารถรองรับนํ้ามันไมใหเกิดการ ร่ัวไหลออกสู
ภายนอก (จัดทาํในป 2551 และมีการตรวจสภาพใหมี
ความพรอมในการใชงาน ในกรณีเกิดการร่ัวไหลของ
นํ้ามัน อยางตอเนื่อง) 
 
 

 

ยายสวิตช ปด-เปดไฟฟา หองเก็บของเสียอันตรายเพื่อ
ลดโอกาสการเกิดประกายไฟภายในหองเก็บของเสีย
สารเคมี (ทําการยายสวิตช  ในป 2551 และทาํการ
ตรวจสภาพอยางสม่ําเสมอ) 
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ตารางที่ 6-3 การปรับปรุงพื้นที่ทํางาน การจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตราย และการเตือนอันตราย (ตอ) 

รายละเอียด ภาพประกอบ 
การเตรียม ถังดับเพลิง  ใหมคีวามเหมาะสม  และ
เพยีงพอ เชน ถังดับเพลงิชนิดโฟมเพื่อใชระงับเหตุเพลิง
ไหมที่มเีชื้อเพลิง เปนนํ้ามัน โดยติดตั้ง ไวในพื้นที่
ปฏิบัติงานมกีารตรวจสภาพเดือนละ 1 คร้ัง 
 

 

จัดทาํคันรองรับสารเคมทีี่หองเก็บสารเคมใีนกรณหีก
ร่ัวไหลจะไมไหลออกมาจากหองจดัเ ก็บ (จดัทาํในป 
2552 และมกีารตรวจสภาพของคันรองรับสารเคมี
อยางตอเนื่อง) 

 

การเตือนอันตรายที่บันไดทางขึ้นสําหรับปอนของเสีย
อันตรายเขาสูหองเผาไหม  (ดําเนินการในป 2552 และ
มกีารตรวจสอบสภาพของแถบเตือนอันตรายโดยมีการ
เปลี่ยนแถบเตือนอันตรายเมื่อพบวามกีารเสื่อม สภาพ
อยางตอเนื่อง) 
 

 

การปรับปรุงทาํการยกระดับตูควบคุมระบบเตาเผา ให
สูงจากพื้น 30 เซนติเมตร และจดัหาโตะสํารองสูงจาก
พื้น  1 เมตร ไววางตูค วบคุมกรณรีะดับนํ้าทวมสูง
มากกวา 30 เซนติเมตร (จัดทาํในป 2555 และมีการ
ตรวจสภาพอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความปลอดภัย) 
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ตารางที่ 6-3 การปรับปรุงพื้นที่ทํางาน การจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตราย และการเตือนอันตราย (ตอ) 

รายละเอียด ภาพประกอบ 
ยายปลั๊กไฟฟาใหสูงจากพื้นเตาเผา 1 เมตร เพื่อปองกัน
ความเสียหายจากน้ําทวม (จดัทาํในป 2555 และมีการ
ตรวจสภาพอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความปลอดภัย) 

 

ในปงบประมาณ 2556  
1. มกีารจัดหาหัวฉีดนํ้ามาไวใหในตูเก็บสายดับเพลิง  
เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับสถานการณฉุกเฉิน 
2. เพิ่มจุดติดตั้งโทรศัพทภายในหองควบคุมการเผาอีก 
1 จุด เพื่อใชสื่อสารในกรณเีกิดเหตุฉุกเฉิน 

 

ในปงบประมาณ 2557 
1. ติดตั้ง Safety Guard และติดปายเตือนอันตราย
ตรงบริเวณตูควบคุมระบบเตาเผาของเสียอันตราย 
2. เจาะผนังเพิ่มชองพดัลมระบายอากาศในหองเก็บ
สารเคมี ทาสีผนังใหม 
3. ติดตั้งปายเตือนอันตรายตรงเตาเผา 
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บทที่ 7 
การซอมบํารุงและปรับปรุงระบบเตาเผาของเสียอันตราย 

 
การดูแลรักษาอุปกรณตางๆ ของระบบเตาเผาของเสียอันตราย ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

ไดจดัทําแผนและดําเนินการตรวจเช็คและบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่กําหนดไว  ซึ่งมทีั้งการตรวจเช็คและ
บํารุงรักษา รายสัปดาห รายเดือน รายสามเดือน รายป และในกรณพีเิศษที่มผีลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่
ปลอยออกมาจากระบบเตาเผาของเสียอันตรายที่มคีาสูงเกินกวา มาตรฐาน อยางไรก็ตามแมจะมีการตรวจเช็ค
และบํารุงรักษาอยางตอเน่ือง แตอุปกรณตางๆ ยอมเกิดการชํารุดและเสียหายตามอายุการใชงานของอุปกรณ ซึ่ง
ที่ผานมาตั้งแตเร่ิมดําเนินการใชงานระบบเตาเผาของเสียอันตราย จะพบวาในบางอุปกรณที่เสียหายน้ันจะสงผล
ตอคามลพษิที่ปลอยออกมาเชนผลการตรวจวดัปริมาณฝุนรวม (TSP) และ CO บางคร้ังที่มคีาเกินคามาตรฐาน  
ดังที่ไดกลาวถึงไวในบทที ่5 การเฝาระวงัควบคุมมลพษิทางอากาศและสภาพแวดลอมจากการเผาทําลายของเสีย
อันตราย ซึ่งที่ผานมามีสาเหตุและไดทําการแกไขระบบเตาเผาของเสียอันตราย ดังรายละเอียดที่แสดงไวในตาราง
ที่ 7-1 

 
ตารางที่ 7-1 สาเหตุและการดําเนินการแกไขระบบเตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ  2549 ถึง
ปจจุบัน 

ว ันที่ตรวจว ัด สาเหต ุ การแกไข 

19 ต.ค. 2548 เกิดความขัดของของหัวเผาหองเผาไหมที่ 
1 (หัวเผาติดๆ ดับๆ) ทําใหหองเผาไหม ที่ 
2 มีภาระการเผาควันมากขึ้น เกิดการเผา
ไหมไมสมบูรณและเกินกวาประสิทธิภาพ
ของระบบบําบัดจะบําบัดไดในชวงเวลา
ขณะน้ัน   

 
 
 
 
 
 
เปลี่ยนกลองค วบคุมหัวเผาและจัดซื้อกลอง
ควบคุมหัวเผาสํารองไวใช 
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ตารางที่ 7-1 สาเหตุและการดําเนินการแกไขระบบเตาเผาของเสียอันตราย  ตั้งแตปงบประมาณ  2549 ถึง
ปจจุบัน (ตอ) 

ว ันที่ตรวจว ัด สาเหต ุ การแกไข 

21 ม.ีค. 2550 ผนังของระบบบําบัดอากาศขั้นที่สอง       
(หอดูดซับ Adsorbtion Chamber) ที่ใช
บรรจุ Activated Carbon ในการดัก
กรองฝุนและดูดซับกลิ่นหลุดออกจากโครง
ยึดทําใหอากาศเสียไมถูกบําบัดในขั้นที่
สอง 

 
 

 
 
 

ตรวจสอบโครงสรางภายในของระบบบําบัด
อากาศ     ปละ 1 คร้ัง และบรรจไุวในแผนการ
ตรวจสอบและบํารุงรักษาประจาํป 

30 ก.ย. 2553 ระบบบําบัดมลพษิทางอากาศมีการชํารุด
และเสื่อมสภาพ 

                      
 
 
 
 
 
ซอ ม แ ซ มระบ บ บําบัด ม ลพษิ ทา งอ า ก าศ  
Adsorbtion Chamber และ Wet Scrubber 
ตลอดจนเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบอุปกรณ
ระบบบําบัดมลพษิทางอากาศ ปละ 4 คร้ัง 

29 พ.ย. 2554 กลองใส Activated Carbon ภายในหอ
ดูดซบั (Adsorbtion Chamber) ร่ัว 

ดําเนินการซอมแซม และใชงานไดตามปกต ิ

 
และในปงบประมาณ 2557 มีอุปกรณของระบบเตาเผาของเสียอันตรายที่เกิดการชํารุดเสียหาย  

และเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน รวมทั้งสิ้น 5 รายการ ซึ่งฝายความปลอดภัยฯ ไดทําการเปลี่ยน และซอมแซม
จนสามารถใชงานไดตามปกติทั้ง 5 รายการ รายละเอียดรายการปรับปรุงซอมแซม และคาใชจายระบบเตาเผา
ของเสียอันตรายไดแสดงไวในตารางที่ 7-2 
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ตารางที่ 7-2 สรุปรายการปรับปรุงซอมแซมระบบเตาเผาของเสียอนัตราย สวทช. ประจําปงบประมาณ 
2557 (เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557) 

รายการ สภาพปญหา การดําเนินการ 
คาใชจ าย 
(บาท) 

1. อุปกรณหัววัดอุณหภูม ิFWK-11A-
15x350 mm 

ชํารุดไมสามารถใชงานได จดัซื้ออุปกรณชุดใหมพรอม
กับสอบเทยีบเคร่ืองวดั 

2,568.00 

2. ซอมแซมหวัเผาของเตาเผาของเสีย
อันตราย 

ชํารุด ประสิทธภฺาพการ
ทํางานลดลง 

ซอมแซมและเปลี่ยนอะไหล
ที่เสีย ขัดหัวเผา สามารถ
กลับมาใชงานไดตามปกต ิ

2,800.00 

3. ขดลวดมอเตอรลูกปนหนาหลัง 
ประแจแหวน แหวนรอง ปะเก็น 

ชํารุด ประสิทธภฺาพการ
ทํางานลดลง 

ซอมแซมและเปลี่ยนอะไหล
ที่เสีย สามารถกลับมาใชงาน
ไดตามปกต ิ

5,088.23 

4. ขอตอเกลียวนอก PVC แผน
อะคริลิคของปมสูบนํ้ามัน 

ชํารุดไมสามารถใชงานได ซอมแซมและเปลี่ยนอะไหล
ที่เสีย สามารถกลับมาใชงาน
ไดตามปกต ิ

1,500.00 

5. ปมสบูบอนํ้าหมุนเวยีนแบบจุม ชํารุดไมสามารถใชงานได จดัซื้อเปลี่ยนตัวใหม 1,100.00 
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บทที่ 8 
การเผยแพรถายทอดความรูและศึกษาดูงาน  

 

ในปงบประมาณ 2557 นี้ ไมมีหนวยงานใดเขามาศึกษาดูงาน แตอยางไรก็ตาม ในรายงานประจาํป
ฉบับนี้ยังคงแสดงรายละเอียดของหนวยงานหรือผูที่สนใจที่ไดเขาเยี่ยมชม เตาเผาของเสียอันตรายจาก
หองปฏิบัติการของ สวทช. ตั้งแตปงบประมาณ 2548 เปนตนมา 

เตาเผาของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการของ สวทช.น้ีเปนเตาเผาของเสียตัวแรกของประเทศไทย
ที่สรางขึ้นในหนวยงานศึกษาวจิยั และมกีารใชงานเพื่อการกําจัดทําลายของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการตางๆ 
ที่มีการใชงานอยางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา 11 ป  ตลอดระยะเวลาการใชงานทั้งผูปฏิบัติงานเผาทําลายของ
เสียอันตราย และผูเกี่ยวของไดรับความรูและประสบการณในเร่ืองการจัดการของเสียอันตรายดวยเตาเผาอยาง
ตอเน่ือง ซึ่งประสบการณและความรูเหลาน้ีฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม  สก. ไดเผยแพรและถายทอด
ความรูที่ไดรับมาน้ีใหกับหนวยงาน หรือผูสนใจในโอกาสตางๆ ตลอดมา ซึ่งพอจะสรุปไดดังน้ี 
 

1. วันที่ 9 กุมภาพันธ  2548 นักศึกษาและ
อาจารยจากภาควชิาวทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม  คณะ
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เขารับฟงการบรรยายสรุปเร่ืองเร่ืองการจดัการของเสีย
อันตรายจากหองปฏิบัติการดวยเตาเผา  และเยี่ยมชม
การทาํงานที่อาคารเตาเผา 

 

2. วันที่ 13 กรกฎาคม 2550 นําเสนอบทความ 
เร่ือง การจัดการของเสียอันตรายดวยเตาเผาสําหรับ
หนวยงานที่มหีองปฏิบัติการ  เขาประกวดในงาน The 
8th Symposium on TQM-Best Practices in 
Thailand และไดรับราง วัลบทความยอดนิยม  
(Popular Vote) 

 

3. วนัที่ 25 ธันวาคม 2550 นิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท และคณะอาจารย จากศูนยความเปนเลิศแหงชาติ
ดานการจดัการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขารับฟงการบรรยายสรุปเร่ืองเร่ือง
การจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการดวยเตาเผา และเยี่ยมชมการทํางานที่อาคารเตาเผา 
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4. เมื่อวนัที่  17 มกราคม 2551 นายสุเทพ ถิรสัตยาพิทกัษ  ผูอํานวยการฝายความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอม สก. ไดถูกเชิญใหเปนที่ปรึกษาโครงการกอสรางเตาเผาของเสียอันตราย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ที่
อําเภอทาศาลา จงัหวัดนครศรีธรรมราช  

 

5. วนัที่ 16-17 มกราคม 2551 คณะอาจารย
และเจาหนาที่จากศูนยเคร่ืองมือวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ  เขารับฟงการ
บรรยายสรุปเร่ืองการจดัการของเสียอันตรายจาก
หองปฏิบัติการดวยเตาเผา และเยี่ยมชมการทาํงานที่
อาคารเตาเผา 

 

6. วันที่ 28 มีนาคม 2551 หัวหนาภาควิชาเคมแีละผูเขารวม ประชุมวิชาการหัวหนาภาควชิาเคมี  ทั่ว
ประเทศ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนเจาภาพจัดงาน ) รับฟงการบรรยายสรุปเร่ืองเร่ืองการจดัการของเสีย
อันตรายจากหองปฏิบัติการดวยเตาเผา และเยี่ยมชมการทาํงานที่อาคารเตาเผา 

7. วนัที่ 23 พฤษภาคม 2551 บรรยายสรุปเร่ือง
การจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการดวย
เตาเผา ใหกับคณะอาจารย เจาหนาที่ศูนยเคร่ืองมอื
วทิ ย าศ า สต ร  นัก ศึกษ าป ริญ ญาต รีแ ล ะโ ท  ที่
มหาวทิยาลัยแมฟาหลวง จงัหวัดเชียงราย 

 

 

8. วันที่ 3 กรกฎาคม 2552 คณะทมีงานกอสรางเตาเผาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  เขาดูงานและขอ
คําปรึกษาเก่ียวกับระบบเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. 

9. วนัที่ 18 และ 25 ธนัวาคม 2553 คณะ BIO Safety เขาดูงานระบบเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. 

10. วนัที่ 17 มกราคม 2551  นายเฉลิมพล 
เทยีนระหงษ และนายฐนธัช ชูศฐานนท (วิศวกร และ
เจาหนาที่เตาเผา ฝายความปลอดภัยฯ)  ไดรับเชิญให
เดินทางไปใหความรูและถายทอดเทคนิคการเผาของ
เสียอันตรายดวยเตาเผาที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ที่
อําเภอทาศาลา จงัหวัดนครศรีธรรมราช  
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11. วนัที่ 14 ตุลาคม 2553 คณะนักศึกษาที่เขา
รวมโครงการ “Merck Let’s Care Safety Camp 
2010: From Waste to Value” จัดโดยบริษัท เมอรค 
จํากัด รับฟงการบรรยายและเยี่ยมชมการทํางานของ
ระบบเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. 

 

12. วนัที่ 12 ตุลาคม 2555 คณะผูเขารับการ
อบรมหลักสูตรวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีสีเขียว
สําหรับผูบ ริหาร  เขาดูงานระบบเตาเผาของเสีย
อันตรายของ สวทช. 

 

 

13. วนัที่ 18 ตุลาคม 2555 คณะเจาหนาที่และ
นักศึกษาที่เขารวมโครงการ  “Merck Let’s Care 
Safety Camp เขาเยี่ยมชมการทํางานของระบบ
เตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. 

 

14. วนัที่ 4 กรกฎาคม 2556 คณะดูงานจาก
กลุมบริษัท ปตท. พื้นที่ภาคตะวนัออกเขาเยี่ยมชมการ
ทาํงานของระบบเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. 

 

 

 

นอกจากการเผยแพรและถายทอดความรูใหกับหนวยงาน  หรือผูสนใจในโอกาสตางๆ แลว ฝาย
ความปลอดภัยฯ  ยังจัดสงขอมลูใหกับหนวยงานภายใน  สวทช . เพื่อใชประโยชนในการศึกษาวิจยั  เพื่อ
ประกอบการยื่นขอการรับรองดานพลงังานและสิ่งแวดลอมตางๆ  เพื่อประกอบการคิดคาเชาพื้นที่ และการจัดทํา
รายงานประจาํป สวทช. เปนตน ในสวนของการเตรียมพรอมในการเผยแพรความรูน้ันไดมกีารจดัเตรียมเอกสาร
และสื่อตางๆ ไวพรอมที่จะถายทอดความรูหากมหีนวยงานสนใจเขามาศึกษาและดูงาน 
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บทที่ 9 
ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไข 

แผนการจัดการของเสียอันตรายและการรองรับเหตุการณว ิกฤติในอนาคต 
 

การใหบริการรับของเสียอันตรายและการใชงานเตาเผาเพื่อการกําจัดทําลายของเสียอันตรายจาก
หองปฏิบัติการของหนวยงานตางๆ ในพื้นที่อุทยานวทิยาศาสตรประเทศไทย  ในปน้ียังพบปญหาและอุปสรรค
ตางๆ ในการปฏิบัติงานเหมือนเชนปงบประมาณที่ผานๆมา โดยเฉพาะปญหาการเสื่อมสภาพของอุปกรณและ
โครงสรางของเตาเผาที่มีขนาดใหญ โดยในปน้ียังคงมอุีปกรณที่ตองทาํการซอมแซม จดัซื้ออุปกรณใหมมาทดแทน
ของเดิมที่เสื่อมสภาพไมสามารถใชงานไดอีกตอไป และมคีาใชจายในการปรับปรุงพื้นที่เพื่อใหเกิดสภาพแวดลอม
ที่ปลอดภัยคือ การเจาะผนังหองเก็บสารเคมรีอการเผา/รอสงกําจัด เพื่อใหเกิดการระบายอากาศที่ดี ไมเกิดการ
สะสมของไอระเหยสารเคม ีรวมถึงการทาํสีหองปรับปรุงใหดูใหม  สะอาดมากยิ่งขึ้นๆ เปนตน อยางไรก็ตามใน
ปงบประมาณ 2557 นี้ ทางฝายความปลอดภัยฯ มแีนวทางในการจัดการกับปญหาที่พบ อาทเิชน การปรับปรุง
ซอมแซมอุปกรณเติมนํ้ามัน และการซอมแซมลูกลอยบอกระดับน้ํามันที่ชํารุด เปนตน  

การแกไขปญหาอุปกรณและโครงสรางเตาเผาที่เสื่อมสภาพน้ัน นอกจากการตรวจและบํารุงรักษา
อยางตอเนื่องแลว ในเร่ืองของการคัดแยกสารที่จะทาํการเผาก็เปนสวนสําคัญที่จะสามารถยืดอายุการใชงานของ
เตาเผาตอไปไดอีก โดยทําการคัดแยกของเสียอันตรายกลุมที่ไมติดไฟ และกลุมที่เผาทําลายแลวกอใหเกิดปญหา
ควนัดํา เพื่อจัดสงใหบริษัทเอกชนรับไปกําจัด  และจัดชุดของเสียที่จะทําการเผาในแตละรอบโดยของเสียที่มี
คุณสมบัติติดไฟ หรือเปนเชื้อเพลิงในตัวเองได  ก็จะชวยลดระยะเวลาในการเผาลงไป  รวมถึงชวยประหยัด
เชื้อเพลิงในการเผาลงไปไดอีก 

สําหรับปญหาและอุปสรรคที่อยูนอกเหนือการควบคุมหรือการจัดการของฝายความปลอดภัยฯ คือ  
ปริมาณของเสียอันตรายที่สงมายังเตาเผา (บางคร้ังมีปริมาณมากกวาปกติ) การไมปฏิบัติตามขอตกลงกอนนําสง 
เชน ไมใสรายละเอียดของของเสียที่นําสง ภาชนะที่บรรจุไมเปนไปตามที่กําหนดไว และความถี่ในการนําสงไมมี
ความคงที่หรือสม่ําเสมอ ในบางเดือนที่มกีารคืนพื้นที่ของบริษัทที่เชาพื้นที่ในอุทยานฯ ก็จะมกีารนําสงของเสียใน
ปริมาณที่มาก  และในบางเดือนที่มกิีจกรรมการบํารุงรักษาเคร่ืองมอือุปกรณในหองปฏิบัติการ  จะไมมีการ
ดําเนินงาน ก็อาจจะทาํใหการนําสงของเสียในปริมาณนอย  ซึ่งในประเด็นนี้สงผลทําให ตองวางแผนการจัดการ
ของเสียในแตละเดือนแตกตางกันไป แตอยางไรก็ตามการวางแผนจัดการของเสียยังคงอยูบนพื้นฐานการคัดแยก 
จําแนกของเสียที่เผาไดงาย  ลุกติดไฟไดดี  สามารถเปนเชื้อเพลิงในตัวเองไดเพื่อดําเนินการเผาและประหยัด
เชื้อเพลิงไปในตัว การจดัเก็บในภาชนะที่กําหนด รวมถึงติดฉลากขอมูลของเสียในการนําสง ใหถูกตองครบถวน 
และในสวนของเสียที่ไมสามารถดําเนินการเผาเองได  จะจัดเก็บรวบรวมใหไดในปริมาณมากพอที่จะจาง
บริษัทเอกชนนําไปกําจัดตอไปเพื่อเปนการประหยัดในเร่ืองของคาขนสงในแตละเที่ยวการกําจดั แตทั้งน้ียังคงมี
ขอจํากัดในเร่ืองของสถานที่จดัเก็บที่อาคารเตาเผา ดังน้ัน จึงไดวางแผนการในเบื้องตนคือ เมื่อรวบรวมของเสียได
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เปนจํานวน 4 ตันขึ้นไป ทางฝายความปลอดภัยฯจะดําเนินการวาจางบริษัทเอกชนเขามาจดัเก็บ ขนสงเพื่อนําไป
กําจัดตอไป 

การดําเนินกิจกรรมและการใหบริการเตาเผาของเสียอันตรายเพื่อรองรับเหตุการณวิกฤติดังกลาว  
และการจดัทาํแนวทางและแผนการจดัการของเสียอันตรายในอนาคตมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินการบริหารการจัดการ ของเสียอันตราย ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่อุทยานฯ  ไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธภิาพ  โดยมีเปาหมายเพื่อให  สวทช. มคีวามพรอมและสามารถจดัการของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นใน
ปงบประมาณ 2558 ไดอยางมปีระสิทธภิาพ  และสามารถสรางความตอเนื่องในการใหบริการกําจัดของเสีย
อันตรายแกผูใชบริการไดอยางมปีระสิทธภิาพหากตองเผชิญกับเหตุการณวกิฤติตางๆ 
 
9.1 แนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่อุทยานฯ ในอนาคต 

การจัดทาํแนวทางและแผนการจดัการของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่อุทยานฯ ในอนาคตได
อยางสมบูรณน้ันจาํเปนอยางยิ่งที่ตองทราบแนวทางที่ ชัดเจนในการใชประโยชนที่ดิน  และกิจกรรมตางๆที่จะ
เกิดขึ้นภายในพื้นทีอุ่ทยานฯในอนาคตทั้งน้ีเพื่อใชเปนขอมูลในการวเิคราะหแนวโนมปริมาณของเสียอันตรายและ
ชนิดของเสียอันตรายที่ จะเกิดขึ้น ตลอดจนใชพจิารณารวมกับสภาพปญหา ทบทวนการดําเนินกา ร และ
ประสิทธภิาพการจดัการของเสียอันตรายที่มอียูในปจจบุัน  

จากการนําขอมลูปริมาณการสงของเสียอันตรายมากําจัดที่เตาเผาในอดีตจนถึงปจจุบันมา
คาดการณปริมาณของเสียอันตรายที่จะสงมาเผาทําลายที่เตาเผาในปงบประมาณ 2558 พบวาอาจจะมขีองเสีย
อันตรายสงมาเผาทาํลายประมาณ 36,330.18 กิโลกรัม  โดยปริมาณที่คาดการณน้ีจะหมายรวมทั้งหมดของ     
ของเสียอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากทกุอาคาร ซึ่งรวมไปถึงอาคารกลุมนวตักรรม 2 (INC2) โดยเปนอาคารขนาดใหญ
และเร่ิมดําเนินการเปดใหบริษัทเอกชนเขามาเชาพื้นที่ในบางสวนบางแลว จึงคาดการณไดวาจะเปนแหลงกําเนิด
ของเสียอันตรายที่สําคัญทั้งในเร่ืองของปริมาณและชนิดของเสียอันตรายที่หลากหลายทั้งน้ีจงึตองมกีารบริหาร
จัดการดวยวธิกีารที่เหมาะสม  

จากขอมูลที่กลาวมาแลวขางตนเมื่อนํามาวเิคราะหถึงสภาพปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในปงบประมาณ 
2558 พบวาสวนใหญเปนปญหาที่ตอเน่ืองมาจากปงบประมาณที่ผานมา ในสวนของแนวทางและแผนการจัดการ
ของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2558 นั้น จึงไดนําแนวทางที่เคยกําหนดไวมาทบทวนและเพิ่มเติมมาตรการ
เพื่อใหสามารถรองรับปริมาณของเสียอันตรายที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยยังคงตองดําเนินการตามแนวทางการ
จัดการของเสียอันตรายที่กําหนดไวอยางตอเน่ืองจากปที่ผานมา เพื่อไมใหปญหาที่เคยเกิดขึ้นกลับมาเปนปญหา
อีก รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 9-1   



รายงานสรุปผลการปฏบัิติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบติัการประจําปงบประมาณ  2557 

ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สํานักงานกลาง 64 

ตารางที่ 9-1 แนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายในอนาคต 

ลําดับ
ความสําคัญ 

กลยุทธ 
ปญหาที่เกิดขึ้นหรือคาดว า

จะเกิดข ึ้นในอนาคต 
แนวทางการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 ดานการบริหาร
จดัการใหมีการ
จดัการของเสยี
อันตรายที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. ปญหาปริมาณของเสยีอันตราย
ที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทผูเชาพื้นที่
ภายในอทุยานฯ  และการเพิ่มขึ้น
ของกิจกรรมภายในพื้นที่อทุยานฯ
ในอนาคต 

1. ตรวจสอบและเกบ็รวบรวมขอมูลปริมาณของเสยีอนัตรายเกดิขึ้นจากอาคารตางๆ ภายในพื้นที่
อทุยานฯ อยางตอเนื่องสัปดาหละ 3 ครั้ง (วันพุธ พฤหัสบด ีและศุกร) เพื่อเฝาระวังการเพิ่มขึ้นของ
ประมาณของเสียอนัตรายและนําขอมูลมาวิเคราะหแนวโนมการเพิ่มขึ้นเพื่อทําการปองกนัและ
กาํหนดมาตรการในการรองรับไดอยางเหมาะสม 
2. วางแผนในการเผาทําลายของเสียอนัตรายใหไดเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อไมใหเตาเผาถูกใชงานหนัก 
เปนการยืดอายุการใชงานออกไปไดอีก 
 3.ทําการคัดแยกของเสียอนัตรายออกเปน 3 กลุม คือ 1. กลุมของเสียอันตรายชนิดไวไฟหรือติด
ไฟไดงาย  2.กลุมของเสียอนัตรายชนิดไมไวไฟ และ 3. กลุมของเสียอนัตรายชนิดติดไฟยากหรือ
เผาแลวทําใหเกดิควันดํา   โดยของเสยีอันตรายกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 จะทําการเผาทําลายดวย
เตาเผาของ สวทช. สวนกลุมที่ 3 จะรวบรวมใหไดปริมาณมากพอและสงกาํจัดภายนอก 
4. นําของเสยีอนัตรายชนิดไวไฟหรือติดไฟไดงายเขาเผาทําลายพรอมกับการทดสอบเตาเผาราย
สัปดาห 
5. อาคารขนาดใหญที่เปดดําเนนิการแลวและเปนแหลงกาํเนิดของเสียอนัตราย ใหเนนแนว
ทางการจดัการของเสียอนัตรายที่แหลงกําเนิด กลาวคือ ลดปริมาณของเสยีอันตรายที่จะสงมา
กาํจดัที่แหลงกําเนิด เชน นําของเสียอนัตรายที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมได มาใช
ประโยชนใหมแทนที่จะมีการสงมากําจดัทั้งหมด   
6. หามาตรการแนวทาง รณรงครวมกับนักวิจยัจากศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) 
ในการจัดการกบัของเสยีประเภทแบตเตอรี่ ถานไฟฉาย หรือของเสยีอื่นๆ ที่สามารถนํากลับมาใช
ประโยชนไดอกี ลดคาใชจายในการกาํจัดไดในบางสวน 

ฝายความ
ปลอดภยัฯ /ฝาย
บริหารอาคาร 
ศจ./แหลงกาํเนดิ
ของเสยีอันตราย 
(พนักงาน/ผูเชา
พื้นที่) 
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ตารางที่ 9-1 แนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายในอนาคต (ตอ) 

ลําดับ
ความสําคัญ 

กลยุทธ 
ปญหาที่เกิดขึ้นหรือคาดว า

จะเกิดข ึ้นในอนาคต 
แนวทางการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 (ตอ)  ดานการบริหาร
จดัการใหมีการ
จดัการของเสยี
อันตรายที่มี
ประสิทธิภาพ 
(ตอ) 

2. ปญหาความหลากหลายของ
ชนิดของเสียอนัตรายที่สงมาเผา
ทําลายทําใหเกดิปญหาในการ
ควบคุมระบบเตาเผาในการเผา
ทําลาย 

1. ใหมีการตรวจสอบปริมาณและชนิดของเสยีอนัตรายที่อาจจะเกดิขึ้นของบริษัทที่จะเชาพื้นที่เพื่อ
ใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดมาตรการในการกาํจดัของเสียอนัตรายไดลวงหนา 
2. กาํหนดใหผูสงของเสียอนัตรายมากําจดั ตองปฏิบัติตามแนวทางการจดัการของเสียอนัตราย
กอนสงมาเผาทําลายที่เตาเผาอยางเครงครัด การใหขอมูลรายละเอยีดระบุชนิดของเสียอนัตรายลง
บนฉลากติดภาชนะอยางครบถวน การบรรจลุงในภาชนะที่กาํหนดไว เพื่อสะดวกในการเผาและ/
หรือจัดเกบ็ ทําใหผูคัดแยกกําจดัทราบชนิดของเสียอนัตรายที่อาจจะมีมาเพิ่มเติมจากรายการปกติ 
ทําใหสามารถกาํหนดมาตรการในการกาํจดัไดอยางเหมาะสม และเปนมาตรการหน่ึงในการ
ประหยัดเช้ือเพลิงไดอกี 
 

ฝายความ
ปลอดภยัฯ /ฝาย
บริหารอาคาร 
ศจ./ งานความ
ปลอดภยัของ
ศูนยฯตางๆ
แหลงกําเนิดของ
เสียอนัตราย 

3. ปญหาการเสื่อมสภาพของ
เตาเผาของเสียอนัตราย เน่ืองจาก
มีอายุการใชงานมานาน ทําใหตอง
มีการหยุดเผาเพื่อซอมแซมเตาเผา  

1.  ตรวจสอบระบบเตาของเสยีอนัตรายเดือนละ  4 ครั้ง  ตรวจสอบตามแผนซอมบํารุงเตาเผาใน
รายไตรมาส และดําเนินการซอมแซมเพื่อพบปญหาใหสามารถใชงานไดโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
สามารถดําเนินการได 
2. อปุกรณที่มีการเสือ่มสภาพที่ตองมีการปดเตาเพื่อซอมแซมครั้งใหญ เชน การเปลี่ยนปูนทนไฟ
ภายในหองเผาไหม การเปลี่ยนโครง ผนังของระบบบําบัดอากาศเสีย เปนตน จะมีการจดัทํา
แผนการปดซอมแซมและแผนจัดการของเสียอนัตรายในชวงเวลาที่หยุดซอมแซม ทั้งนี้ตองมี
งบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอในการปรับปรุงซอมแซมเตาเผา ในขั้นตอนประเมินราคาคา
ซอมแซมนี้ทางผูรับจางไดเขามาประเมินราคาพรอมขอแบบเตาเผา เพื่อจะไดนําเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงซอมแซม และงบประมาณที่จําเปนตองใชตอไป (ดําเนินการประเมินหนางานเม่ือวันที่ 18 
พฤศจกิายน 2557) 
 

ฝายความ
ปลอดภยัฯ /
ผูอนมัุติ
งบประมาณ 

 



รายงานสรุปผลการปฏบัิติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบติัการประจําปงบประมาณ  2557 

ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สํานักงานกลาง 66 

ตารางที่ 9-1 แนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายในอนาคต (ตอ) 

ลําดับ
ความสําคัญ 

กลยุทธ 
ปญหาที่เกิดขึ้นหรือคาดว า

จะเกิดข ึ้นในอนาคต 
แนวทางการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

2 ดานการเผยแพร
ประชาสัมพันธ
สรางจติสํานึก
และการมีสวน
รวม 

1. ปญหาผูกอใหเกิดของเสีย
อนัตรายยังมีจิตสํานึกและความ
รับผิดชอบในการจดัการของเสีย
อนัตรายนอย โดยพบการระบุช่ือ
ของเสยีอนัตรายลงบนฉลากไม
ครบถวนและพบการทิ้งสารเคมี
และอปุกรณหองปฏิบัติการลงทอ
ระบายนํ้าทิ้ง  

1. สื่อสารและช้ีแจงแนวทางการจัดการของเสยีอนัตรายใหกบัพนักงานและผูเชาพื้นที่ ทราบ
โดยเฉพาะหองปฏิบัติการ ผูจัดกจิกรรมที่กอใหเกดิของเสยีอนัตรายและผูเชาพื้นที่รายใหม และให
มีสวนรวมในการควบคุมและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  
 
 
 
 
 

ฝายความ
ปลอดภยัฯ /ฝาย
บริหารอาคาร 
ศจ./แหลงกาํเนดิ
ของเสยีอันตราย 
 

  2. ปญหาการจดัการของเสีย
ประเภทแบตเตอรี่ ถานไฟฉาย 
ภายใน สวทช. 

1. ดําเนินการรวมกับนักวิจัยจากศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) ในการจดัหาแผน
พับ/ปายประชาสัมพันธ การจดัการกับของเสียประเภทแบตเตอร่ี ถานไฟฉาย ที่สามารถนํากลับมา
ใชประโยชนไดอกี โดยไดวางแผนในเรื่อง สถานที่ที่จะจัดวางถัง/กลองสําหรับทิ้งของเสียประเภท
แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย  แผนโปสเตอรประชาสัมพันธ แสดงถึงวิธีการจัดเกบ็ หอ กอนหยอนลงถัง/
กลองสําหรับทิ้งของเสยี โดยประสานงานไปยังเจาหนาที่ความปลอดภัยของแตละศูนยแหงชาติ
เพื่อใหเกิดเปนรูปแบบการจดัการในแนวเดียวกนั และเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 

ฝายความ
ปลอดภยัฯ /จป. 
ศูนยแหงชาติ/
นักวิจยั MTEC 
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9.2 แผนรองรับเหตุการณว ิกฤต ิ

สืบเนื่องจากผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยใน ตนปงบประมาณ 2555 ทาํใหทรัพยสินในพื้นที่
อุทยานวทิยาศาสตรประเทศไทย เกิดความเสียหายเชนเดียวกับพื้นที่อื่นๆ  ในสวนของความเสียหายจากอุทกภัย
ที่เกิดขึ้นกับเตาเผาของเสียอันตรายที่ผานมา น้ัน ไดแก บานประตูไมของอาคารเตาเผาบวมเสียหายจํานวน 5 
บาน เตารับและสายไฟจาํนวน 4 จดุ มอเตอรสูบนํ้าในบอนํ้าหมนุเวียนไปลานตากตะกอน 1 ตัว ความเสียหาย
ตางๆเหลาน้ียังคงตองมีการเตรียมพรอมรับกับสถานการณดังที่เคยเกิดขั้นมา 

ในสวนของเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. น้ัน ถือเปนกิจกรรมหน่ึงที่มคีวามสําคัญ  หากเกิด
ภาวะวกิฤติที่สงผลใหไมสามารถใหบริการกําจดัของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นไดในขณะที่มขีองเสียอันตรายเกิดขึ้นใน
พื้นที่อุทยานฯ ก็จะสงผลกระทบตอผูใชบริการ  และหากไมสามารถจดัการปญหาที่เกิดขึ้นไดทัน  อาจจะสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนใกลเคียง ดังน้ันในปงบประมาณ 2557 จงึไดจดัแผนความตอเน่ืองการดําเนิน
กิจกรรมและการใหบริการระบบเตาเผาของเสียอันตรายขึ้น เพื่อรองรับเหตุการณวิกฤติตางๆ  ที่อาจะเกิดขึ้นใน
อนาคต เนื้อหาของแผนฯ จะครอบคลุมภาวะวิกฤติที่มผีลกระทบตอการกําจัด ของเสียอันตราย เชน อุทกภัย 
ไฟฟาดับเปนวงกวาง สารเคมีหกร่ัวไหล ไฟไหม เปนตน โดยแผนดังกลาวไดกําหนดใหมีการดําเนินการไดแก 

9.2.1 เตรียมการเพื่อสรางความพรอมกอนที่จะเกิดเหตุการณวกิฤต ิ 
1) การจัดทาํวิธกีารปฏิบัติงานในแตละภาวะวิกฤติและทาํการฝกซอมฯ  เพื่อใหเกิดความ

ชํานาญและปฏิบัติไดอยางถูกตองโดยเนนการปกปอง การเคลื่อนยายออกจากพื้นที่ และการกําจัดทาํลายในกรณี
ที่หากปลอยใหมีอยูจะทาํใหเกิดอันตราย 

2) การจัดทาํรายการเร่ืองที่ตองสื่อสารและรวบรวมและจดัทาํรายชื่อผูที่เก่ียวของที่
จําเปนตองใชในการติดตอสื่อสาร  

3) การรวบรวมและจัดทาํรายชื่อบริษัทผูที่เก่ียวของที่จาํเปนตองใชในการติดตอสื่อสาร  
เพื่อเรงการเขามาดําเนินการขนสงไปกําจัดใหทันทวงท ี 

4) การจัดทาํบัญชีรายการอุปกรณสิ้นเปลือง จํานวนที่จําเปนตองจดัซื้อสํารองไวเพื่อการ
ใชงาน  

5) จัดทาํบัญชีรายการเคร่ืองมอืและจดัเตรียมเคร่ืองมอืชาง  พรอมที่จะทาํการถอด  ยาย 
อุปกรณหากเกิดภาวะฉุกเฉินที่ตองถอดอุปกรณไปไวในที่ปลอดภัย  

6) บัญชีรายการขอมูลที่จาํเปนตางตองมกีารทาํสํารองไวเสมอ  

9.2.2 การจดัการในภาวะวิกฤติ  
1) การดําเนินการกอนประกาศปดทําการ  
2) การดําเนินการระหวางเกิดเหตุการณวกิฤติหรือปดทําการ  

9.2.3 การเขาฟนฟแูละหลังเปดทําการปกต ิ 
แผนความตอเน่ืองการดําเนินกิจกรรมและการใหบริการระบบเตาเผาของเสียอันตราย ที่จดัทําขึ้นน้ี 

เปนการจัดทาํแผนระดับหนวยงานและจะสอดรับกับแผนระดับองคกร โดยเมื่อเกิดเหตุการณวกิฤติขึ้น ก็พรอมที่
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จะดําเนินการตามแผนความตอเน่ืองการดําเนินกิจกรรมและการใหบริการระบบบําบัดน้ําเสีย  และระบบเตาเผา
ของเสียอันตราย สวทช. (Business Continuity Plan : BCP) ตามเอกสารแนบในภาคผนวก ก. ที่กําหนดไวทันทีที่
ไดรับสัญญาณ (Signal) จากผูอํานวยการภาวะฉุกเฉิน  

และในสวนที่เพิ่มเติม จากที่กลาวมาทั้งหมดน้ัน  ทางฝายความปลอดภัยฯ  มแีผนที่จะมกีาร
ดําเนินการในปงบประมาณ 2558 คือ การศึกษาเพื่อจัดทาํแผนกลยุทธการจดัการของเสียอันตรายดวย เตาเผา
ของเสียอันตรายของ สวทช. (Case Study) โดยวางแผนการศึกษาในเร่ืองการใชงานของเตาเผาของเสียอันตราย
วาจะยังคงดําเนินการเผาเองเหมือนดังเชนที่ปฎิบัติมาโดยอาจจะหยุดการเผาไปชวงเวลาหน่ึงเพื่อซอมคร้ังใหญ  
หรือซอมเฉพาะบางสวน เพื่อใหเตาเผามีประสิทธภิาพการใชงานสูงสุด สามารถเผาไดมากคร้ังในปริมาณที่เพิ่มขึ้น
จากที่เคยปฏิบัติมา ทั้งนี้ตองศึกษาในเร่ืองของงบประมาณที่จะดําเนินการปรับปรุงคร้ังใหญ  จดุคุมทุน และการ
บํารุงดูแลรักษาเตาเผาอีกตอไป หรือในอีกแนวทางหน่ึงอาจจะหยุดดําเนินการเผาไปเลย โดยจะมุงเนนในเร่ือง
การบริหารจัดการคัดแยกสงออกกําจดัโดยหนวยงานภายนอกทั้งหมด ทั้งนี้จากที่ไดกลาวมาจะเปนแผนงานหน่ึงที่
ทางฝายความปลอดภัยฯจะดําเนินการศึกษาเพื่อหาสิ่งที่เหมาะสม และคุมคากับงบประมาณที่จะดําเนินการใน  
แตละแนวทางเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนสูงสุดขององคกรตอไป 
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แผนความตอเนื่องการดําเนินกจิกรรมและการใหบริการ 

ระบบบําบัดน้ําเสียและระบบเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 
 

สถานการณ การปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ 

1. การเตรียมการเพื่อสรางความพรอม 
 1.1 จัดทําวธิกีารปฏิบัติงานในแตละภาวะวิกฤติของระบบบําบัด

นํ้าเสียและเตาเผา ตลอดจนปฏิบัติการฝกซอมฯ เพื่อใหเกิด
ความชํานาญและปฏิบัติไดอยางถูกตอง โดยเนนการปกปอง การ
เคลื่อนยายออกจากพื้นที ่และการกําจัดทําลายในกรณทีี่หาก
ปลอยใหมอียูจะทําใหเกิดอันตราย 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

ธญัญาลักษณ 

 1.2 จัดทาํรายการเร่ืองที่ตองสื่อสาร และรวบรวม จัดทาํรายชื่อผู
ที่เกี่ยวของที่จาํเปนตองใชในการติดตอสื่อสาร หมายเลข
โทรศัพทมอืถือ หมายเลขโทรศัพทบาน e mail, Facebook 
และ Line เปนตน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 

ธญัญาลักษณ 

 1.3 รวบรวมหมายเลขโทรศัพทมอืถือ หมายเลขโทรศัพทของ
บริษัท e mail, Facebook และ Line เพื่อจัดทํารายชื่อบริษัทผู
ที่เกี่ยวของ และมีความจาํเปนตองใชในการติดตอสื่อสาร อาท ิ
เชน รายชื่อผูรับเหมาดําเนินการจดัการขยะของเสีย บริษัทขาย
อะไหลอุปกรณตางๆ ฯลฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 

ธญัญาลักษณ 

 1.4 ตรวจสอบการทาํงานของระบบ และบํารุงรักษาอุปกรณ
ตางๆใหมสีภาพพรอมใชงาน เฝาระวงั และตรวจสอบปริมาณ
ขยะของเสีย และนํ้าเสีย ตามที่กําหนดไวในวิธกีารปฏิบัติงาน 
ISO 9001 

ธญัญาลักษณ 
พเิชษฐ 
ธวชัชัย 

 1.5 จัดทาํรายการอุปกรณที่จาํเปนในการยกระดับอุปกรณนั้นๆ
ใหอยูในระดับที่ปลอดภัยและปฏิบัตกิารยกระดับใหอยูในระดับที่
ปลอดภัย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 

ธญัญาลักษณ 

 1.6 จัดทําบัญชีรายการอุปกรณสิ้นเปลือง จาํนวนที่จําเปนตอง
จดัซื้อสํารองไวเพื่อการใชงานหากเกิดการชํารุดหรือเสยีหายจาก
ภาวะวกิฤตก็พรอมที่จะเปลี่ยนใหม และสามารถเดินระบบได
ตอไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) 
 
 

ธญัญาลักษณ 
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 1.7 จัดทําบัญชีรายการเคร่ืองมอื และจดัเตรียมเคร่ืองมอืชาง
พรอมที่จะทาํการถอด ยาย อุปกรรหากเกิดภาวะฉุกเฉินที่ตอง
ถอดอุปกรณไปไวในที่ปลอดภัย 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) 

ธญัญาลักษณ 
พเิชษฐ 
ธวชัชัย 

 1.8 จัดทําบัญชีรายการขอมลูที่จาํเปนตองมกีารสํารองขอมูล 
(Backup) และจดัหาอุปกรณ ดําเนินการ สําหรับการสํารอง
ขอมลู คือ External Harddisk  
 

ธญัญาลักษณ 
 

2. แผนดําเนินการในภาวะวกิฤต ิ
2.1 Level 1 กอน
ประกาศปดทาํการ 

2.1.1 ติดตามสถานการณ ความเคลื่อนไหวที่อาจกอใหเกิดภาวะ
วกิฤติ ตามสื่อวิทย ุโทรทศัน หนวยงานทองถิ่น 

ธญัญาลักษณ 
พเิชษฐ (สํารอง) 
ธวชัชัย (สํารอง) 

 2.1.2 สื่อสารขอมูลตามทะเบียนรายการเร่ืองที่ตองสื่อสาร (ใน
ขอ 1.2) ใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และปฏิบัติตาม 

ธญัญาลักษณ 
พเิชษฐ (สํารอง) 
ธวชัชัย (สํารอง) 

 2.1.3 แจง จป. ศูนยตาง  ๆใหสงของเสียอันตรายมาที่เตาเผาเพื่อ
ไมใหมกีารตกคางของของเสีย 

ธญัญาลักษณ 
พเิชษฐ (สํารอง) 
ธวชัชัย (สํารอง) 

 2.1.4 ติดตอ และประสานงานในการสงของเสียอันตรายไปกําจัด
ใหหมดกับบริษัทผูรับเหมาที่ไดจดัทํารายการไว 

ธญัญาลักษณ 
พเิชษฐ (สํารอง) 
ธวชัชัย (สํารอง) 

 2.1.5 การสํารองขอมูล (Backup) ตามบัญชีรายการที่กําหนดไว 
(ขอ 1.8) ลงในอุปกรณสําหรับ Backup ขอมลู 
 

ธญัญาลักษณ 
ธวชัชัย (สํารอง) 

2.2 Level 2 ระหวาง
เกิดเหตุการณวกิฤติหรือ
ปดทําการ 

2.2.1 ปฏิบัตติามวธิกีารปฏิบัติงานในแตละภาวะวกิฤติที่เกิดขึ้น
ของระบบบําบัดน้ําเสีย และเตาเผาในแตละระดับ (ภาวะทํางาน
ไดตามปกต ิภาวะจํากัดคนเขาทาํงาน และไมมคีนเขามาทํางาน) 
 

ผูที่เกี่ยวของตามที่ระบุไว
ในวิธปีฏิบัติงาน 

 2.2.2 ติดตามสถานการณ ความเคลื่อนไหวของภาวะวกิฤติที่
เกิดขึ้นอยางตอเนื่องทกุวัน 

ธญัญาลักษณ 
พเิชษฐ (สํารอง) 
ธวชัชัย (สํารอง) 
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2.3 Level 3 เขาฟนฟู
และหลังเปดทําการปกต ิ

2.3.1 สํารวจความเสียหาย สรุปรายการที่ตองซอมแซม และ
รายงานผูบริหารตามลําดับชั้น 

ธญัญาลักษณ 
พเิชษฐ (สํารอง) 
ธวชัชัย (สํารอง) 

 2.3.2 จดัลําดับความสําคัญของสิ่งที่ตองทาํการฟนฟหูลังไดรับ
ความเสียหายกอน-หลัง 

ธญัญาลักษณ 

 2.3.3 ประมาณการทรัพยากรที่ตองใชฟนฟูสภาพคืนกลับ และ
งบประมาณในการดําเนินการ 

ธญัญาลักษณ 

 2.3.4 ทําความสะอาดพื้นที ่ ธญัญาลักษณ 
พเิชษฐ 
ธวชัชัย 

 2.3.5 ติดตั้งอุปกรณเตาเผาและระบบบําบัดนํ้าเสียเขาที่เดิม พเิชษฐ 
ธวชัชัย 

 2.3.6 ทดสอบระบบบําบัดนํ้าเสีย และระบบเตาเผาและ
ซอมแซมใหสามารถใชงานไดเปนปกต ิ

พเิชษฐ 
ธวชัชัย 

 2.3.7 ทบทวนแผนฯ และวิธกีารปฏิบัตงิานหลังเกิดเหตุการณ 
และติดตามผลกระทบหลังเขาปฏิบัติงาน 

ธญัญาลักษณ 
พเิชษฐ 
ธวชัชัย 

 
ชวงเวลาหยุดชะงักที่ยอมรับไดสูงสุด (MTPD: Maximum Tolerable Period of Disruption) 
1. กิจกรรมเผาทําลายของเสียอันตรายดวยเตาเผาของเสียอันตราย 

1.1. ระยะเวลาสูงสุดที่ใชในการเร่ิมฟนคืนกลับมาของกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ หลังจากเร่ิมหยุดชะงัก 
5 วนั หลังเกิดเหตุการณวิกฤต ิและมีการจายกระแสไฟฟาเขาระบบ 

1.2. ระยะเวลาสูงสุดที่ใชในการฟนคืนกลับมาถึงระดับต่ําสุดทีส่ามารถดําเนินงานได 
10 วัน หลังเกิดเหตุการณวกิฤต ิและมกีารจายกระแสไฟฟาเขาระบบ 

1.3. ระยะเวลาที่ใชในการฟนคืนกลับมาสูระดับปกต ิ
15 วัน หลังเกิดเหตุการณวกิฤต ิและมกีารจายกระแสไฟฟาเขาระบบ 

2 กิจกรรมการบําบดัน้ําเสียดวยระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ สวทช. 
2.1 ระยะเวลาสูงสุดที่ใชในการเร่ิมฟนคืนกลับมาของกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ หลังจากเร่ิมหยุดชะงัก 

3 วนั หลังเกิดเหตุการณวิกฤต ิและมีการจายกระแสไฟฟาเขาระบบ 
2.2 ระยะเวลาสูงสุดที่ใชในการฟนคืนกลับมาถึงระดับต่ําสุดทีส่ามารถดําเนินงานได 

6 วนั หลังเกิดเหตุการณวิกฤต ิและมีการจายกระแสไฟฟาเขาระบบ 
2.3 ระยะเวลาที่ใชในการฟนคืนกลับมาสูระดับปกต ิ

10 วัน หลังเกิดเหตุการณวกิฤต ิและมกีารจายกระแสไฟฟาเขาระบบ 



BCP: ระบบบําบัดน้ําเสียและเตาเผาของเสียอนัตราย สวทช. 

ทบทวนโดย: นางสาวธัญญาลักษณ เมืองสุวรรณ                    วั นท่ี 19 กนัยายน 2557 4 

เอกสารแนบ 1 
วิธีการปฏิบัติงานเรื่องการจัดการเตาเผาของเสียอันตราย 

กรณีเกดิอุทกภยัน้ําทวมขัง 
การปฏิบัติงานแบงออกเปน 3 สถานการณ 
1. สถานการณยังสามารถเปดใหพนักงานสามารถเขามาทํางานไดตามปกติ 

1.1 ผูควบคุมเตาเผาทาํการตรวจสอบ และทาํการปดระบบการจายไฟเขาอาคารเตาเผาของเสีย
อันตราย 

1.2 ผูควบคุมเตาเผา และพนักงานในฝายความปลอดภัยฯ รวมกันพจิารณาสถานการณในขณะน้ัน
วาจําเปนตองถอดเก็บอุปกรณหรือไม หากเห็นวาตองขนยาย และถอดเก็บอุปกรณใหประสานงานกับ รปภ. และ
ชางบริหารอาคาร เพื่อขอความชวยเหลือในการจัดเก็บและถอดอุปกรณเตาเผาของเสียอันตรายมาเก็บไวที่หอง
ฝายความปลอดภัยฯ หอง 104 ชั้น 1 อาคารสํานักงานกลาง ไดแก 

- Pump สูบนํ้าระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ จาํนวน 4 ตัว 
- Pump สูบนํ้าจากบอน้ําหมนุเวียนไปลานตากตะกอน จํานวน 1 ตัว 
- Pump จายอากาศเขาหองเผาไหมที่ 1 และหองเผาไหมที่ 2 รวม 2 ตัว 
- Pump สูบจาย NaOH จํานวน 1 ตัว 
- มอเตอรหมุนเตาจํานวน 1 ตัว 
- มอเตอร Blower จํานวน 1 ตัว 
- Pump สูบนํ้าดับเพลงิภายในอาคาร จาํนวน 1 ตัว 
- หัววดัคา pH บอนํ้าหมุนเวยีน จํานวน 1 ตัว 
- Pump เติมนํ้ามันเตาเผา จํานวน 1 ตัว 
- มอเตอรพดัลมแอรหองควบคุมเตาเผา จาํนวน 2 ตัว 
- เคร่ืองคอมพวิเตอร จํานวน 1 เคร่ือง 
- ทีวี กลองวงจรปด จาํนวน 1 เคร่ือง 
- พัดลมไอน้ํา จาํนวน 1 ตัว 
- โตะ เกาอ้ี ในหองควบคุมทั้งหมด 
- อุปกรณ PPE อุปกรณเตาเผา (สํารอง) และอุปกรณทั้งหมดในตูเ ก็บอุปกรณ และในหองเก็บ

อุปกรณเคร่ืองมอืตางๆ 
 

2. สถานการณจ ํากัดจํานวนพนักงานเข ามาทํางาน 
2.1 ผูควบคุมเตาเผาหรือพนักงานในฝายความปลอดภัยฯ สั่งการให รปภ. ตรวจสอบโดยรอบอาคาร 

และทรัพยสินภายในภายนอกอาคารเตาเผา อยางนอยวันละ 2 คร้ัง (กลางวัน 1 คร้ัง กลางคืน 1 คร้ัง) และ
รายงานผลการตรวจสอบใหผูควบคุมเตาเผาหรือพนักงานในฝายความปลอดภัยฯ ทราบ พรอมบันทึกลงในรายงาน
ประจาํวนัของ รปภ. 
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2.2 เจาหนาที่เตาเผาหรือพนักงานในฝายความปลอดภัยฯ เขาตรวจสอบพื้นที่อาคารเตาเผาของเสีย
อันตราย และเฝาระวังสถานการณรอบอาคารเตาเผาของเสียอันตรายอยางตอเนื่อง 

 
3. สถานการณไมเปดใหพนักงานเขามาทํางานใหมีแตผ ูรับผ ิดชอบเทานั้นอยูในพื้นที่ 

3.1 ผูควบคุมเตาเผาของเสียอันตรายหรือผูที่ไดรับมอบหมายติดตอสอบถามสภาพและสถานการณ 
การแกไขปญหาเบื้องตน (ถามี) ทางโทรศัพทกับ รปภ. หรือชางบริหารอาคาร หรือผูที่ประจาํอยูในพื้นที่อุทยานฯ
ในภาวะนํ้าทวม 

3.2 เจาหนาที่เตาเผาของเสียอันตรายหรือผูที่ไดรับมอบหมายเขาพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเรียบรอย
และแกไขปญหา  (ความถี่ของการเขาตรวจสอบใหแลวแตสถานการณวาสามารถเดินทางเขาพื้นที่อุทยานฯได
สะดวกมากนอยเพยีงใด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



BCP: ระบบบําบัดน้ําเสียและเตาเผาของเสียอนัตราย สวทช. 
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เอกสารแนบ 1 
วิธีการปฏิบัติงานเรื่องการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย 

กรณีเกดิอุทกภยั 
แบงการปฏิบัติงานออกเปน 3 สถานการณ 
1. สถานการณยังสามารถเปดใหพนักงานสามารถเข ามาทํางานไดตามปกต ิ

1.1 ผูควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียดําเนินการตรวจสอบสถานการณ และปดระบบไฟฟาในสวนที่ไม
จาํเปนตองใชในการเลี้ยงเชื้อจลุินทรีย เชน เตารับ เปนตน เพื่อปองกันปญหาการเกิดกระแสไฟฟาชอตได 

1.2 ผูควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย และพนักงานในฝายความปลอดภัยฯ รวมกันพจิารณาสถานการณ
ในขณะน้ันวามีความจาํเปนตองถอดเก็บอุปกรณหรือไม หากเห็นวาตองขนยายและถอดเก็บอุปกรณให
ประสานงานกับ รปภ. และชางบริหารอาคาร เพื่อขอความชวยเหลือในการจัดเก็บและถอดอุปกรณระบบบําบัดนํ้า
เสียมาเก็บไวที่หองฝายความปลอดภัยฯ หอง 104 ชั้น 1 อาคารสํานักงานกลาง ไดแก 

- Pump สูบตะกอนระบบบําบัดนํ้าเสีย จาํนวน 1 ตัว 
- Pump สูบจาย NaOH จาํนวน 1 ตัว 
- เคร่ืองวดัคา pH DO ระบบบําบัดนํ้าเสีย จาํนวน 1 ตัว 
- โตะ เกาอ้ี ในหองควบคุม อุปกรณ PPE และอุปกรณอ่ืนๆ ที่หองควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 

2. สถานการณจ ํากัดจํานวนพนักงานเขามาทํางาน 
2.1 ผูควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียหรือพนักงานในฝายความปลอดภัยฯ สั่งการให รปภ. ตรวจสอบ

โดยรอบอาคาร และทรัพยสินภายในอาคารระบบบําบัดนํ้าเสีย อยางนอยวันละ 2 คร้ัง (กลางวนั 1 คร้ัง กลางคืน 
1 คร้ัง) 

2.2 ผูควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียหรือพนักงานในฝายความปลอดภัยฯ เขาตรวจสอบพื้นที่อาคาร
ระบบบําบัดนํ้าเสีย และเฝาระวังสถานการณรอบอาคารระบบบําบัดนํ้าเสีย 

 
3. สถานการณไมเปดใหพนักงานเข ามาทํางานใหมแีตผูรับผิดชอบเทานั้นอยูในพื้นที ่

3.1 ผูควบคุมงานระบบบําบัดนํ้าเสียหรือผูที่ไดรับมอบหมายติดตอสอบถามสภาพ และสถานการณ 
การแกไขปญหาเบื้องตน (ถาม)ี ทางโทรศัพทกับ รปภ. หรือชางบริหารอาคาร หรือผูที่ประจําอยูในพื้นที่อุทยานฯ 
ในภาวะนํ้าทวม 

3.2 ผูควบคุมงานระบบบําบัดนํ้าเสียหรือผูที่ไดรับมอบหมายเขาพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเรียบรอย
และแกไขปญหา (ความถี่ของการเขาตรวจสอบใหแลวแตสถานการณวาสามารถเดินทางเขาพื้นที่อุทยานฯได
สะดวกมากนอยเพยีงใด) 
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เอกสารแนบ 1 
ว ิธีการปฏิบัติงานเร่ืองการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียและเตาเผาของเสียอันตราย 

กรณีเกดิกระแสไฟฟาดับเปนวงกวาง 
 

1. ผูควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียและเตาเผาของเสียอันตราย เขาตรวจสอบสถานการณเมื่อเกิดไฟฟาดับทนัท ี
- หากเกิดกระแสไฟฟาดับขณะทําการเผาของเสียอันตราย ใหเปดปลองระบายอากาศฉุกเฉินทนัท ี

และปดเบรกเกอรอาคารเตาเผา เพื่อปองกันความเสียหายเมื่อมีการจายไฟเขาระบบ 
- หากเกิดกระแสไฟฟาดับขณะระบบบําบัดนํ้าเสียทํางาน ใหปดเบรกเกอรอาคารระบบบําบัดน้ํา

เสีย เพื่อปองกันความเสียหายเมื่อมกีารจายไฟเขาระบบ 
 
2. ผูควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียและเตาเผาของเสียอันตราย ติดตอประสานงานกับชางบริหารอาคารอยางตอเนื่อง 
หากมกีารจายกระแสไฟฟาเขาอาคารระบบบําบัดนํ้าเสียและอาคารเตาเผาของเสียอนัตรายแลว ใหดําเนินการ
ดังตอไปน้ี 

- เมื่อมีการจายกระแสไฟฟาเขาอาคารระบบบําบัดน้ําเสีย ใหผูควบคุมระบบบําบัดฯ เปดเบรก
เกอรอุปกรณทีละตัว และตรวจสอบหรือตั้งระบบการทาํงานของระบบบําบัดฯใหม พรอมตรวจสอบการทาํงานของ
อุปกรณ และเขียนรายละเอียดเหตุการณลงในสมดุบันทกึการเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย 

- เมื่อมีการจายกระแสไฟฟาเขาอาคารเตาเผาของเสียอันตราย ใหผูควบคุมระบบเตาเผา เปดเบรก
เกอรอุปกรณที่จะใชงานทลีะตัว พรอมตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ  
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เอกสารแนบ 1 
วิธีการปฏิบัติงานเมื่อเกดิเหตุเพลิงไหมและสารเคมีหกร่ัวไหล 

 
กรณีเกดิเหตุเพลิงไหมอาคารเตาเผาของเสียอันตราย 

- ใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติตามแผนระงับอัคคีภัยขั้นตนของอาคารเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 
 

กรณีเกดิเหตุของเสียอันตรายและสารเคมีหกรั่วไหล 
- ใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติตามวธีิการปฏิบัติงานเร่ืองการจดัการของเสียอันตรายและสารเคมีกรณี

ร่ัวไหล (I-CO-SED-E01) 
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เอกสารแนบ 2 
รายการเร่ืองที่ตองสื่อสารหากเกดิเหตุการณภาวะว ิกฤติของระบบบําบัดน้ําเสียและเตาเผา 

 
เรื่องที่ตองสื่อสาร รายชื่อผูรับขอมูล เบอรภายใน เบอรโทรศัพทมือถือ e-Mail address 

สื่อสารภายในและผูรับเหมา 
1. สถานการณที่อาคารเตาเผา ระบบบําบัดน้ําเสีย และ
บริเวณพื้นที่โดยรอบ ณ ปจจบุัน 

นายสุเทพ ถิรสัตยาพิทักษ 71280 081-823106- suthep@nstda.or.th 
 

 ดร. ลดาวัลย กระแสชล 71799  ladawan@nstda.or.th 
 

2. ขอความชวยเหลือในการตรวจสอบ แกไข ถอด 
เปลี่ยนอุปกรณ ตัดตอกระแสไฟฟา ระบบสาธารณูปโภค
ตางๆ และใหปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินตางๆ 

ชางบริหารอาคาร สก. 1001 - - 
นายภาคภมิู ศิริเวช 1075 081-9258098 parkpoom@nstda.or.th 

 
นายวิเชียร เรืองเลิศศิลป 1080 081-6103280 vichian@nstda.or.th 

 
นายศุทวัฒน บางแวก 1111 086-5674912 sutawat@nstda.or.th 

 
นายอทิธิพันธุ หนูหยม 1081 080-5514445 ittipun@nstda.or.th 

 
3. ดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพยสิน และใหปฏบิัติ
ตามแผนฉุกเฉินตางๆ 

นายวิรัช แกวทอง (ผจก. รปภ) 1006 086-3180726 - 
บริษัทมารีน ฯ - 02-5833547-8 pattama_n@marine-group.net 

4. ขอมูลสภาพบอบําบัดฯ และขอคําปรึกษา แนะนําใน
การเดนิระบบบําบัดฯ (Operate) ในสถานการณตางๆ  

ดร. มั่นรักษ ตัณฑุลเวศม - 086-9961475 munruk@sane68.com 
 

5. ขอมูลสภาพเตาเผาและขอคําปรึกษา แนะนําในการ
ซอมแซม ถอดเก็บอุปกรณ และการเดินระบบเตาเผา 
(Operate) ในสถานการณตางๆ 

นายปรีชา ภสัสรศิร ิ - 081-4567132 preechapas@hotmail.com 
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เรื่องที่ตองสื่อสาร รายชื่อผูรับขอมูล เบอรภายใน เบอรโทรศัพทมือถือ e-Mail address 
6. ขอความชวยเหลือ กรณีมีผูบาดเจ็บ พยาบาลประจาํตึก สก. 1210 - - 

พยาบาลประจาํตึก ศว. 4116 - - 
7. ขอความชวยเหลือจากรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค นายเฉลิมชัย - 083-1879821 

084-8873349 
- 

สื่อสารหนวยงานภายนอก 
1. ขอความชวยเหลือเมื่อเกดิเหตุเพลิงไหม สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองทาโขลง - 02-529-5153  

สถานีดับเพลิงคลองหลวง - 02-901-6157  
สถานีดับเพลิงประตูนํ้าจฬุาลงกรณ - 035-361262  
แจงเหตุเพลิงไหม ศูนยดับเพลิงศรี
อยุธยา 

- 199  

2. ขอความชวยเหลือกรณีมีผูบาดเจบ็ตองนําสง
โรงพยาบาล 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร - 02-926-9999  
โรงพยาบาลการุณเวช นวนคร - 02-529-3045-9  
เจบ็ปวยฉุกเฉิน ศูนยนเรนทร - 1669  

3. ขอความชวยเหลือดานเหตุราย โจรกรรมทรัพยสิน 
และอื่นๆ 

สถานีตํารวจคลองหลวง - 02-524-0365  
สถานีตํารวจยอย มธ. ศูนยรังสิต - 02-564-4444 

ตอ 1932 
02-524-0365-67 

 

สํานักงานอาคารสถานที่ธรรมศาสตร - 02-564-4440-59 ตอ 
1900, 1902 

 

ศูนยประสานงานฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง - 02-226-4444  
เหตุดวน เหตุราย - 191, 123  
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เอกสารแนบ 3 
รายชื่อหนวยงานที่ขายและใหบริการที่จําเปนตองใชหากเกดิภาวะวิกฤติ 

 
 
 
 

ลําดับ
ที่

ช ื่อหนวยงาน/บริษ ัท ที่อยู ประเภทกิจการ เบอร โทรติดตอ โทรสาร ผ ูติดตอ มือถือ e-Mail รายการที่ใช บร ิการ

จางตรวจวิเคราะหดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
1 United Analyst and Engineering Consultant Co., 

Ltd.
17 ถ.โยธา แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ  ตรวจวิเคราะหคุณภาพดานส่ิงแวดลอม 02-6391356-60 02-6390605 สุภาพร  -  - ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเสีย

2 สํานักงานบริการเทคโนโลยสีาธารณะสุขและส่ิงแวดลอม 420/1 ถ. ราชวิถี เขตราชเทว ีกทม. 10400  ตรวจวิเคราะหคุณภาพดานส่ิงแวดลอม 02-3548557 
02-3548543-9 ตอ 5306

02-3548559 อินทิพร ทิพยเนตร 081-5519790 ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

3 San.E.68 Consulting Engineers Co., Ltd.
San E.68 Lab Co., Ltd.

642/3-7 ถ.วงคสวาง แขวงบางช่ือ เขตบางช่ือ กรุงเทพ 10800  ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเสีย ควบคุม
ระบบบําบัดน้ําเสีย

02-9122715 02-5878487 ดร.มั่นรักษ ตัณฑุลเวศม 086-9961475
084-0169838

munruk@sane68.com ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเสีย 
ควบคุมดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย

4 STS Engineering Consultants Co., Ltd. 196/10-12 ซ.ประดิพัทธ 14 ถ.ประดิพัทธ แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กทม. 10400

 ตรวจวิเคราะหคุณภาพดานส่ิงแวดลอม 02-6183133-6 02-6185405 สุวัชร  -  - ประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 
อุทยานฯวิทยาศาสตรประเทศไทย

5 Environment & Laboratoly Co., Ltd. 53/2 ม.3 ถ.เรวด ีต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  ตรวจวิเคราะหคุณภาพดานส่ิงแวดลอม 02-5261149 02-9690715 วิริยะ  -  - ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเสีย 
6 ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd. 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง เขต

สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 ตรวจวิเคราะหคุณภาพดานส่ิงแวดลอม 02-715-8700 , 02-715- 8752 02-715-8799 คุณจิรัชญา ดวงศาลา 

คุณอลิษสา วงษสมัย
 -  - ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเสีย ดิน น้ํา

ใตด ิน

7 คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
99 หมู 18 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง
 จังหวัดปทุมธานี 12120

 ตรวจวิเคราะหสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ความรอน ฝุนรวม Respirable 
Dust

02-986-9213-9 ext. 7425 02-5162708 ผศ. ดร. ลักษณา เหลาเกียรติ  -  - ความรอน แสง เสียง สารเคมี

1 Pollution Care Co., Ltd. 620 ศูนยการคา Meeting Mall ถ.จรัญสนิทวงค แขวงบางออ
 เขตบางพลัด กทม. 10700

ซอมบํารุง ขายเตาเผา 02-8800915-6 02-8800916 ณพร  -  - ตรวจเช็คและซอมบํารุงเตาเผา

2 Therm Engineering Co., Ltd. 11/72 ม.4 ถ. ชางอากาศอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
 10210

ซอมบํารุง ขายเตาเผา 02-8282215-6 02-9282217 สรรเสริญ  -  - ตรวจเช็คและซอมบํารุงเตาเผา

3 บริษัท ช.นิคมสแตนเลส 161 ม.3 ซ.ไอรยา 22 ต.คลองสอง อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 12120

ออกแบบ ผลิตพรอมติดตั้งสแตนเลส 02-909-9891 02-909-9160 ชลอ  -  - ซอมสแตนเลสในเตาเผา

4 ปรีชาการชาง ( ไวทเฮาส )  - ซอมตอเติม/บาน-โรงงาน 02-516-9398 02-516-3257 ปรีชา  -  - ซอมสแตนเลสในเตาเผา
5 หจก. ศุภว ีเอ็นจิเนียริ่ง 112 ม.8 ต.สรางโคก อ.บานหมอ จ. สระบุรี 18130 ซอมบํารุง ขายเตาเผา  -  -  - 089-8974608, 089-

1173768
spkboilers@ gmail.com ตรวจเช็คและซอมบํารุงเตาเผา

จางซ อมแซมบํารุงร ักษา
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ลําดับ
ที่

ช ื่อหนวยงาน/บริษ ัท ท่ีอยู ประเภทกิจการ เบอรโทรติดตอ โทรสาร ผูต ิดตอ มือถ ือ e-Mail รายการที่ใช บร ิการ

1 Pholdhanya Co., Ltd. อาคารพีด ี89/241 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 ขายอุปกรณดานความปลอดภัยและ
ส่ิงแวดลอม

02-5911940 02-5894938 สมพงษ  -  - ซ้ืออุปกรณ Safety

2 บริษัทวิทยาศรม จํากัด อาคาร 8 ถ. ราชดําเนิน  กทม. ขายวัสด ุอุปกรณ วิทยาศาสตร 02-2800320-1 02-2803534 ธนัทอร  -  - ซ้ือสารเคมี NaOH
3 Water Doctor Co., Ltd. 1687 อาคารศรีวรา ถ.ลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวัง

ทองหลาง กทม. 10310
ขายวัสด ุอุปกรณ วิทยาศาสตร 02-5592920-2 02-5592923 ยงยุทธ  -  - ซ้ือสารเคมี NaOH

4 Carbo Karn Co., Ltd. 77/6 ม.9 ถ.สุขาภิบาล 1 บางแค กทม. ขาย Activated Carbon 02-4542876-80 02-4542875 อดิศร  -  - ช้ือ Activated Carbon
5 บริษัทเทคโนโลย ีอินสตรูเมนท จํากัด

Technology    Instruments  Co., Ltd.
549/9  ถ.ออนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250 ขายเคร่ืองมือและอุปกรณตรวจวัด สอบ

เทียบเคร่ืองมือดานความปลอดภัยและ
ส่ิงแวดลอม

02-7438888 02-7438880 พิชุตม จันทรไพรศรี  -  - สอบเทียบหัววัดอุณหภูม ิซ้ือหัววัด
อุณหภูมิ

6 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด 7/409 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ ขายเคร่ืองมือและอุปกรณตรวจวัด สอบ
เทียบเคร่ืองมือดานความปลอดภัยและ
ส่ิงแวดลอม

02-5132333 25133730 สมศักดิ์  -  - สอบเทียบเคร่ืองวัดคา pH และ DO

7 บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 272 ถ. พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพ 
10320

ขายเคร่ืองช่ังน้ําหนัก 02-7230300 02-7196479 พฤหัส  -  - ซ้ือตุมนํ้าหนัก

8 Thai Inter Electric Industries  Co., Ltd. 38-39 ม.13 ถ.พหโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี 12120

ขายอุปกรณไฟฟา 02-5293960-4 02-5291363 ละเอียด  -  - ช้ือ Telemecanique Contactor 
ของเตาเผา

9 T.M. Fire Chemical  Co., Ltd. 327/837 ม.3 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 
10210

ขายถังดับเพลิง 02-9299295-6 02-9299297 เฉลิมพล  -  - เต ิมนํ้ายาถังดับเพลิง

10 K.B. Reffractory  Ltd., Part. 335/6-7 ม.7 ถ.สุขสวัสดิ ์แขวงบางประกอก เขตราษฎรบูรณะ
 กทม. 10140

ขายปะเก็นกันความรอน อิฐทนไฟ 02-4276454 02-4272986 เยาวนิจ  -  - ปะเก็นเชือก

11 Hanna Instruments(Thailand) Ltd. 408/41 อาคารพหลโยธินเพลส ช้ัน 10 ถ.พหลโยธิน  แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

ขายเคร่ืองมือและอุปกรณตรวจวัด ดาน
ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม

02-6190708-11 02-6190061 สุรียรัตน  -  - ช้ือ Pump สูบจายสารเคมี

12 Thai Environment Systems  Ltd., Part. 33/23-24 ถ.จันทร แขวงทุงวัดดอน เขตสาธร กทม. 10120 ขายอุปกรณเตาเผา 02-8175950-3 02-8177183 สุชาติ  -  - ซ้ือกลองควบคุมหัวเผา
13 Masterkool International Co., Ltd. 22 Thesabansongkrao Rd. Chatuchak bangkok 10900 ขายพัดลมระบายความรอน 02-9538800 02-5898586 ดิเรก  -  - ซ้ือพัดลมระบายความรอน

14 Safetycorp Co., Ltd. 57/11-13 อาคารเพเลส ม.4 ถ.ประชาอุทิศ แขวงสีกัน เขต
ดอนเมือง กทม. 10210

ขายอุปกรณ Safety 02-9002727 02-9002828 ไกรสร  -  - ซ้ือรองเทา Safety

15 บริษัท ซีเอสที ซัพพลายส จํากัด 60/17-18 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 ขายปาย  Safety 02-6914900 02-6914080 วณิช  -  - ซ้ือปาย  Safety
16 บริษัท เกษตรไทยอินเตอร (22) จํากัด 1011 ม.9 ถ.สายเอเชีย ต.นครสวรรคตก อ.เมือง                 

       จ. นครสวรรค 60000
ขายพัดลมดูดอากาศ อุปกรณการเกษตร 056-333468-71 056-221817 สรศักดิ์  -  - ซ้ือใบพัดลมดูดอากาศใชท่ีเตาเผา

17 บริษัท ดีพรอมการชาง แอน ซัพพลาย บางบอน กรุงเทพฯ ขาย ซอมพัดลมอุตสาหกรรม 02-4177915-6 02-4177916  -  -  - ซอมใบพัดลมดูดอากาศใชที่เตาเผา

18 บ.ยูเนียนไทยโพลีพลาส  -  - 027076325  ตอ 24  - เอกชัย  -  - แกลลอนทําดวย  PE 
(Polyethylene) ความจุ  5 ลิตร

จัดซ ึ้อวัสดุ อุปกรณ
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ลําดับ
ที่

ช ื่อหนวยงาน/บริษ ัท ที่อยู ประเภทกิจการ เบอร โทรติดตอ โทรสาร ผ ูติดตอ มือถือ e-Mail รายการที่ใช บร ิการ

19 บบจ. เคมีคอล พานาเชีย 37/1692 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ซ้ือ Cylender ใชท่ีระบบบําบัด, Sodium
 Hydroxide

02-8341113,   086-7924484 02-8341684 อนุรัตน  -  -

20 P.T.K. Equipment Co., Ltd. 49/7-8 ม.4 ถ.หทัยราษฎร แขวงสามวาตะวันตก เขตคลอง
สามวา กทม.10510

ขายอุปกรณ Safety 02-9067163-4 02-9067166 อังคณา  -  - ซ้ือถุงมือปองกันสารเคมี

21 หจก. กรสติ๊กเกอร 50/1 ม. 8 ต.คลองหน่ึง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ. 
ปทุมธานี 12120

ปาย อิงเจ็ท ส่ือโฆษณา อักษรโลหะ กัด
กรด สติกเกอร

02-516-9486 02-516-2659 - - - ทําปายกฎขอบังคับการเขาพ้ืนท่ี 
สวทช.

22 บ. โปรเซฟ เคมีคอล  - อุปกรณจราจร,กรวยยาง 02-991-1596 02-991-1394  - - - กรวยยางจราจร
23 บริษัท กานตรว ีเอ็นเตอรไพรส จํากัด 76/115 ถนนแจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 10220
ขาย Sodium Hydroxide 02-521-4947

02-521-7898-9
02-521-3573  - - -

24 โรงซอมเคร่ืองมือไฟฟาคลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี ขาย, ซอม 025163092,0813504965 02-5163673 - - - ปมนํ้า
25 บริษัท ริสเวฟ คอมมูนิเคช่ัน จําจัด  2534/86 บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพ 10120 วิทยส่ืุอสาร 02-9716661 02-9716662 อรวรรณ - - ซ้ือวิทยส่ืุอสารเครื่องดํา
26 บริษัท เค.ที.แมก็ซ์ จํากัด สาขา 1 61/3 ม.9 ถนนพระราม2 แขวงบางมด เขตจอมทอง 

กรุงเทพฯ 10150
อุปกรณ์ ปั�มนํ�า 02-8117499 02-8670361  - - - ซื�อปั�มสูบนํ �าหมุนเวียน

27 บริษัท โพรมิเนนท ฟลูอิด คอนโทรลส (ประเทศไทย) 2991/6-7 ซอย 101/3 ลาดพราว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะป
 กทม 10240

จําหนาย ปมสูบจายเคมีทุกชนิด, ระบบ
ควบคุม, ระบบวัดคาตางๆ

02-3760008-12,02-3701610-3 02-3760013 หมังโสด - pfc@prominent.co.th ซอม Pump สูบจาย NaOH

1 Pollution Care Co., Ltd. 620 ศูนยการคา Meeting Mall ถ.จรัญสนิทวงค แขวงบางออ
 เขตบางพลัด กทม. 10700

เก็บขนขยะ ซอมบํารุง ขายเตาเผา 02-8800915-6 02-8800916 ณพร - - เก็บขยะของเสียอันตราย

2 พีรพัฒน คลีน 27 หมูที่ 5 ถนนบางปะอิน-ศูนยศ ิลปาชีพ ตําบลราชคราม 
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

เก็บขนขยะ 035-317124  - พีรพัฒน 081-7047782 - เก็บขยะของเสียอันตราย

3 บริษัท มอโร  - เก็บขนขยะ  -  -  -  -  - เก็บขยะของเสียอันตราย

4 บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน) 792 หมูที่ 2 ตําบลบางปูใหม อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ

กําจัดของเสียอันตราย 02-3230714-17 02-3230724 อภิศักดิ ์แสงสวาง 088-2770656
083-0496553

apisak.ap@hotmail.com เก็บขยะของเสียสารเคมีไปกําจัด

5
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) 

 2674/1 ซอยไดรฟอิน 2 ถนนลาดพราว เขตบางกะป 
กรุงเทพมหานคร 10240

กําจัดของเสียอันตราย
0-2731-0080  0-2731-2574 อิสรีย 081-3401016  bwg@betterworldgreen.com

เก็บขยะของเสียสารเคมีไปกําจัด

6
หางหุนสวนจํากัด ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส

32 ถนนพระราม 2 แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน  
กรุงเทพมหานคร 10150

กําจัดมูลฝอยติดเช้ือ (ถุงแดง)
02-8175950-3 02-8177183

สุชาต ิศรีวิทิตกุล
อรทัย 081-6890517 unitygrp@truemail.co.th

เก็บ ขน กําจัดมูลฝอยติดเช้ือ

7 คุณสนัด  - รถสูบตะกอน  - คุณสนัด 086-5646207 สูบตะกอนบอ EQ

กําจัดขยะของเส ียอันตราย

จัดซ ึ้อวัสดุ อุปกรณ



BCP: ระบบบําบัดน้ําเสียและเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 

ทบทวนโดย: นางสาวธัญญาลักษณ เมืองสุวรรณ                    วั นท่ี 19 กนัยายน 2557 14 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ
ที่

ช ื่อหนวยงาน/บริษ ัท ที่อยู ประเภทกิจการ เบอร โทรติดตอ โทรสาร ผ ูติดตอ มือถือ e-Mail รายการที่ใช บร ิการ

1
บริษัท ว.ีเอ.เอ็น. ซีเคียวริตี ้การด จํากัด

99-100 ซอยหมูบานฉตัรแกว ถนนแฮปปแลนด แขวงคลองจ่ัน
 เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

รปภ.
02-728-6384-6 02-728-6383

- - -
รปภ. บานวิทยาศาสตรฯ

2
บริษัท KP กรุป

1096-1098 ถ.เทพคุณากร ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
 24000

รปภ.
038-821927-8 038-820-428

- - -
รปภ.บานวิทยาศาสตรฯ

3
บริษัทกรุงสยาม 677/30  ซ.ลาดพราว แขวงจอมพล เขต จตุจักร กทม. 10900

รปภ.
02-938-4482-3 02-512-3967

แสนภู 084-0820854 ksl_b@yahoo.co.th รปภ. สวนกลาง, รปภ.บาน
วิทยาศาสตรฯ

4 บริษัทมารีน แอซเซ็ท โปรเทคช่ัน จํากัด
Marine Asset Protection Co., Ltd.

49/77 หมูที่ 2 ซ.ตนแทน  ถ.แจงวัฒนะ ต. บางตลาด อ.ปาก
เกร็ด จ.นนทบุรี 1120

รปภ. 02-583-3547-8
02-962-0710-11

02-584-2712
02-584-0959

ปทมา 081-8158039 pattama_n@marine-group.net รปภ. สวนกลาง, รปภ.บาน
วิทยาศาสตรฯ

5 บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี ้เซอรว ิส จํากัด (ประเทศไทย) 92/9 หมูท่ี 7 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220

รปภ. 02-552-5015, 02-972-3874 2-552-1260 วัชรพงค 081-8384618 info@th.issworld.com  
จัดจาง รปภ. กรณีพิเศษ

6
บริษัท กัทส อินเวสติเกช่ัน จํากัด 

เลขที่ 6 ซอยปรีดีพนมยงค 21 สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนง
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

รปภ.
0-2762-9500  0-2391-1736

- -
ggp@gutsgroup.com

-

7
บริษัท เมโทรโปลิแตน เซฟตี ้คอนโทรล จํากัด

49/358 อาคารไชยทา หมู 2 ถ.แจงวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปาก
เกร็ด จ.นนทบุรี 11120

รปภ.
02-9627300-4

02-9627039 - -
marketing@metro-mai.com

-

8
บริษัท เอ็น ซี ซี ซีเคียวริตี ้การด เซอรว ิส จํากัด

253/16 หมู 4 ถนนวิภาวดีรังสิต รังสิต แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลักส่ี กรุงเทพ 10210

รปภ.
02-552-1000  0-2552-8290

- -
nccsec@hotmail.com

-

9
บริษัท จี 4 เอส ซิเคียวริตี ้เซอรวิสเซส (ประเทศไทย)

2019 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป หวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310

รปภ.
02-7138700 02-7138719

- - - -

10 รปภ. 0-2193-2000 
ตอ 18

- - -

11 บริษัท บาลทิพยหงษ รักษาความปลอดภัยและกฎหมาย 
จํากัด

72/308 หมู 6 หมูบานไดมอนดวิลล คลองสอง ตําบลคูคต 
อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี 12130

รปภ.
02-9873960

- - - - -

จัดจาง รปภ.



BCP: ระบบบาํบดัน้ําเสียและเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 

ทบทวนโดย: นางสาวธัญญาลักษณ เมืองสุวรรณ                    วั นท่ี 19 กนัยายน 2557 15 

เอกสารแนบ 4 
บัญชีรายการอุปกรณที่ตองดําเนินการยกระดับใหอยูในตําแหนงที่ปลอดภัยจากปญหาอุทกภยั 

 
รายการอุปกรณที่ตอง

ดําเนินการ 
ยกสูงจากพื้น ว ันที่ดําเนินการเสร็จ ภาพประกอบ ผูดําเนินการ หมายเหต ุ

1. ตูควบคุมเตาเผา 30 เซนติเมตร 10 เม.ย. 55  นายพิเชษฐ เอ่ียมลอืนาม  

2. สวติท และปลั๊กไฟเตาเผา 1 เมตร 10 พ.ค. 55 

 

นายพิเชษฐ เอ่ียมลอืนาม  



BCP: ระบบบําบัดน้ําเสียและเตาเผาของเสียอนัตราย สวทช. 

ทบทวนโดย: นางสาวธัญญาลักษณ เมืองสุวรรณ                    วั นท่ี 19 กนัยายน 2557 16 

เอกสารแนบ 5 
บัญชีรายการอุปกรณสิ้นเปลืองที่ตองจัดซื้อสํารองไว เพื่อรองรับเหตุการณว ิกฤติ 

ผูรับผิดชอบจัดหาและควบคุม 
1. นายพเิชษฐ เอ่ียมลือนาม 
2. นายธวัชชัย กรีโส 
 

รายการอุปกรณที่ตองจัดซื้อสํารอง จํานวน หนวย หมายเหต ุ
1. ปะเก็นเชือก รุน Asbestos 100% Size 
1”x1” 

1 มวน บ. Westbound 02-7197300-7 

2. หัววดัอุณหภูม ิFWK-11A-15x350 MM 1 ตัว บ. เทคโนโลยีอินสตรูเมนท 02-
9925770 

3. หัววดัอุณหภูม ิFWK-11A-20x400 MM 1 ตัว บ. เทคโนโลยีอินสตรูเมนท 02-
9925770 

4. น้ํายาเอนกประสงค 2 กระปอง ราน Hardware ทั่วไป 
5. ถุงมอืผา 12 คู บ. PANGOLINE  
6. หนากากพรอมตลับกันสารเคม ี 2 อัน บ. PANGOLINE  
7. น้ํามันเชื้อเพลงิ 800 ลิตร สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. 
8. จารบี 1 กระปอง ราน Hardware ทั่วไป 
9. เทปพนัสายไฟ 3 มวน ราน Hardware ทั่วไป 
10. ตาแมวหวัเผา 1 ตัว Thai Environment 
11. กลองควบคุมหัวเผา 1 กลอง Thai Environment 
12. Sodium Hydroxide 50% (30 กก./ ถัง) 5 ถัง บ.เคมคิอล พานาเซยี 
13. Limit Switch 2 ตัว บ.โชคชัย ซัพพลาย 
14. ซลิิโคลน 3 หลอด ราน Hardware ทั่วไป 
อุปกรณระบบบําบัดนํ้าเสีย    
1. Sodium Hydroxide 50% (30 กก./ ถัง) 40 ถัง บ.เคมคิอล พานาเซยี 
2. กระบอกตวง 1 อัน ศึกษาภัณฑ 
 
 
 
 
 
 
 



BCP: ระบบบําบัดน้ําเสียและเตาเผาของเสียอนัตราย สวทช. 

ทบทวนโดย: นางสาวธัญญาลักษณ เมืองสุวรรณ                    วั นท่ี 19 กนัยายน 2557 17 

เอกสารแนบ 6 
บัญชีรายการอุปกรณ เคร่ืองมือที่จําเปนตองใชในการถอดเคลื่อนยายอุปกรณเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 
ผูรับผิดชอบจัดหาและควบคุม 
1. นายพเิชษฐ เอ่ียมลือนาม 
2. นายธวัชชัย กรีโส 
 

รายการเคร่ืองมือ จํานวน หนวย หมายเหต ุ
1. ประแจคอมา 1 ตัว  
2. ประแจปากตาย 1 ชุด  
3. ฆอนเหล็ก 1 อัน  
4. คีมลอค 1 อัน  
5. ประแจเลื่อน 1 อัน  
6. คีมตัด 1 อัน  
7. คีม 1 อัน  
8. ไขควงแฉกใหญ 1 อัน  
9. ไขควงปากแบนใหญ 1 อัน  
10. หกเหลี่ยม 1 ชุด  
11. คัตเตอร 1 อัน  
12. ฆอนยาง 1 อัน  
13. แชลงเหล็ก 1 อัน  
14. เทปพนัสายไฟ 2 มวน  
15. นํ้ามันหลอลื่น 2 กระปอง  
16. ถุงมือกันลื่น 6 คู  
17. ไขควงวดักระแสไฟฟา 1 อัน  
18. รถเข็น 1 คัน  
19. ผาขี้ร้ิว 5 ผืน  
20. นํ้ายาลางมือ 2 กระปอง  
21. ไฟฉายพรอมถาน 1 กระบอก  
22. กลองถายรูป 1 เคร่ือง ถายภาพสายไฟกอนถอด 
23. วสัดุดูดซับนํ้ามัน 1 กลอง  
 
 
 



BCP: ระบบบําบัดน้ําเสียและเตาเผาของเสียอนัตราย สวทช. 

ทบทวนโดย: นางสาวธัญญาลักษณ เมืองสุวรรณ                    วั นท่ี 19 กนัยายน 2557 18 

เอกสารแนบ 7 
บัญชีรายการขอมูลเตาเผาของเสียอันตราย และระบบบําบัดน้ําเสียที่จําเปนตองดําเนินการ 

สํารองขอมูล (Backup) 
 

รายการขอมูล หมายเหต ุ
เตาเผาของเสียอันตราย 
1. แผนความตอเน่ืองการดําเนินกิจกรรมและการใหบริการระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบ
เตาเผาของเสียอันตราย สวทช. และภาคผนวก 

 

2. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการป 2547-
ปจจบุัน 

 

3. ตารางรายการปรับปรุงซอมแซมระบบเตาเผาของเสียอันตราย สวทช.  
4. สัญญาจางเหมาบริการตรวจสอบและบํารุงรักษาเตาเผาของเสียอันตรายปปจจุบัน  
5. ใบเสนอราคาจัดซื้อจัดจาง ติดตั้ง ซอมแซม อุปกรณเตาเผาของเสียอันตราย  
6. MSDS สารเคมีที่สงกําจดัที่เตาเผาของเสียอันตราย  
7. รายงานสรุปขอมลูการใหบริการกําจัดขยะของเสียอันตรายของบริษัทในพื้นที่เชา 
ประจาํเดือน 

 

8. สรุปขอมลูปริมาณของเสียอันตรายที่เผาทําลายแยกตามศูนย  
9. ขอมูลการรับของเสียอันตรายเพื่อเผาทําลายที่เตาเผา  
10. ประวัติการรับของเสียอันตราย  
11. ขอมลูการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงของเตาเผาของเสียอันตราย  
12. ขอมลูการสงของเสียอันตรายของบริษัทพื้นที่เชา  
13. ขอมลูการสงของเสียอันตรายใหเอกชนรับไปกําจัด  
14. รายการติดตามงานการซอมแซมระบบเตาเผาของเสียอันตราย  
15. ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปลองเตาเผาของเสียอันตรายและพื้นที่โดยรอบ  
ระบบบําบัดน้ําเสีย 
1.รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจดัการน้ําเสียภายในพื้นที่อุทยานฯ ป 2551 ถึงปปจจบุัน  
2. ตารางรายการปรับปรุงซอมแซมระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียของ สวทช.  
3. สัญญาจางเหมาบริการตรวจสอบและควบคุมการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียปปจจุบัน  
4. ใบเสนอราคาจัดซื้อจัดจาง ติดตั้ง ซอมแซม อุปกรณระบบบําบัดน้ําเสีย  
5. รายการติดตามงานการซอมแซมระบบบําบัดนํ้าเสีย  
6. ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าระบบบําบัดนํ้าเสียรวม สวทช.  
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