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นําเสนอภาพรวมของการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการของสวนงานตางๆ ท่ีสงมากําจัดยังเตาเผาของ

เสียอันตรายในปงบประมาณ 2559 และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา โดย

รายละเอียดของรายงานจะประกอบดวย ปริมาณของเสียอันตรายท่ีหนวยงานตางๆสงมาเผาทําลาย การคัดแยก

ของเสียอันตราย ปริมาณการเผาทําลาย ปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงใหบริษัทเอกชนรับไปกําจัด คาใชจายในการ

จัดการของเสียอันตราย การควบคุมมลพิษทางอากาศ ความปลอดภัยในการทํางาน การซอมบํารุงและปรับปรุง

เตาเผา และปญหาอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึน เปนตน เนื้อหาของรายงานฉบับนี้หนวยงานตางๆ สามารถนําไปใชใน

การวางแผนในการจัดการของเสียอันตรายท่ีเกิดข้ึนภายในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยได รวมไปถึงในสวนของ

ผูบริหารสามารถนําไปเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับการดําเนินโครงการท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการ

ของเสียอันตรายในอนาคตตอไปไดอีก  
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ตารางท่ี 2-1 ปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายท่ีอาคารเตาเผา 

                ของเสียอันตราย ปงบประมาณ 2546 ถึง 2559 (ท่ียังไมรวมปริมาณของเสียอันตรายท่ี 

                สงเขามาเม่ือปลายเดือนสุดทายของปงบประมาณ 2558) 
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ตารางท่ี 2-2 ปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายท่ีอาคารเตาเผา 

                ของเสียอันตราย แยกตามหนวยงานปงบประมาณ 2547 ถึง 2559 10 

ตารางท่ี 2-3 ปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายท่ีอาคารเตาเผา 

                ประจําปงบประมาณ 2559 11 

ตารางท่ี 2-4 ปริมาณของเสียอันตรายท่ีไมสามารถเผาทําลายได (Non-Combustion) และคาใชจาย 

                ท่ีศูนยแหงชาติตองบริหารจัดการเอง ปงบประมาณ 2557 ถึง 2559 15 

ตารางท่ี 3-1 จํานวนครั้งท่ีเผาทําลายโดยเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 

                ประจําปงบประมาณ 2547 ถึง 2559 
16 

ตารางท่ี 3-2 ปริมาณของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมีท่ีเผาทําลายในปงบประมาณ 

                2550 ถึง 2559    
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ตารางท่ี 3-3 ปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีท่ีสงใหบริษัทเอกชนรับไปกําจัด 

                ปงบประมาณ 2549 ถึง 2559 
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ตารางท่ี 3-4 เปรียบเทียบรอยละของการเพ่ิม-ลด ปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีท่ีสงออกให 

                หนวยงานภายนอกดําเนินการขนสงกําจัด ตั้งแตปงบประมาณ 2549 ถึง 2559 
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ตารางท่ี 3-5 ปริมาณของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมี/กากสารเคมี หลอดไฟเสื่อมสภาพ  

                ถานไฟฉาย แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ท่ีสงใหหนวยงานภายนอกนําไปดําเนินการขนสง 

                และกําจัดในปงบประมาณ 2559 20 

ตารางท่ี 3-6 เปรียบเทียบรอยละของการเพ่ิม-ลด ปริมาณของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมี/ 

                กากสารเคมี หลอดไฟ และถานไฟฉายแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ท่ีสงออกใหหนวยงาน 

                ภายนอกดําเนินการขนสงกําจัด ตั้งแตปงบประมาณ 2555 ถึง 2559 20 

ตารางท่ี 3-7 ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง (น้ํามันดีเซล) ใชในการเผา ปริมาณของเสียอันตรายท่ีเผา 

                และอัตราการใชน้ํามันในการเผาของเสีย ปงบประมาณ 2559 
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ตารางท่ี 3-8 ปริมาณไฟฟา น้ําประปา และสารเคมีท่ีใชในการเผาของเสียอันตราย ปงบประมาณ 2559 22 

ตารางท่ี 4-1 คาใชจายของระบบเตาเผาของเสียอันตราย ประจําปงบประมาณ 2559 24 

ตารางท่ี 4-2 ตนทุนการกําจัดของเสียอันตรายและราคาน้ํามันดีเซลปงบประมาณ 2546 ถึง 2559 
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 หนา 

ตารางท่ี 5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของบริเวณพ้ืนท่ีออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตร- 

                ประเทศไทย ปริมาณความเขมขนฝุนขนาดเล็ก (PM-10), SO2 และ NO2 

                แบบ Ambient Air 24 ชั่วโมง ปงบประมาณ 2559 35 

ตารางท่ี 5-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนท่ีออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 38 

ตารางท่ี 5-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 

ในปงบประมาณ 2559 43 

ตารางท่ี 5-4 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 

ตั้งแตปงบประมาณ 2546 ถึง 2559 44 

ตารางท่ี 5-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียงติดตัวบุคคล 48 

ตารางท่ี 5-6 ผลการตรวจวดัแสงสวาง 49 

ตารางท่ี 5-7 ผลการตรวจวัดระดับความรอนเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน ดําเนินการตรวจวัด           

                ในชวงเวลาเดียวกัน คือ 10.30 -14.00 น. 
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ตารางท่ี 5-8 ผลการตรวจวัดฝุนเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน ท้ังฝุนรวม (Total dust) 

               และฝุนขนาดท่ีเขาสูทางเดินหายใจได (Respirable dust) 52 

ตารางท่ี 5-9 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารเคมีเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 53 

ตารางท่ี 6.1 ผลการประเมินความเสี่ยงจากพ้ืนท่ีทํางาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และตอความเจ็บปวย 

                จากการทํางานของกิจกรรมการรับและเผาทําลายของเสียอันตราย และ 

                แผนงานลดและควบคุมความเสี่ยง ในปงบประมาณ 2559 57 

ตารางท่ี 6-2 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผา 

                ของเสียอันตรายของ สวทช. 63 

ตารางท่ี 6-3 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมี กรณีหกรั่วไหล 71 

ตารางท่ี 6-4 การปรับปรุงพ้ืนท่ีทํางาน การจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตราย และการเตือนอันตราย 75 

ตารางท่ี 7-1 สาเหตุและการดําเนินการแกไขระบบเตาเผาของเสียอันตราย 

ตั้งแตปงบประมาณ 2549 ถึงปจจุบัน 80 

ตารางท่ี 7-2 สรุปรายการปรับปรุงซอมแซมระบบเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 

ประจาํปงบประมาณ 2559 (เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559) 85 

ตารางท่ี 9-1 แนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2560 93 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

ขยะ ของเสียอันตรายท่ีเกิดจากหองปฏิบัติการภายในสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติประกอบไปดวยของเสียติดเชื้อ ขยะปนเปอนสารเคมี ของเสียสารเคมีตางๆ ของเสียเหลานี้จะตองมี

ระบบการจัดการท่ีดี ในป พ.ศ.2544 ทางสํานักงานฯ จึงไดมอบหมายใหศูนยวิจัยการเผากากของเสีย ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือดําเนินโครงการวิจัย

และสรางเตาเผาของเสียอันตรายใหกับสํานักงานฯ เปนระบบเตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln)  มี 2 หองเผาไหม 

คือ หองเผาขยะ ของเสียอันตราย และหองเผาควัน ปจจุบันเตาเผามีอายุการใชงานมาแลว 14 ป  

ปงบประมาณ 2559 มีของเสียอันตรายสงมาท่ีเตาเผารวม 148 ครั้งมีปริมาณรวม 45,488.69 

กิโลกรัม เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2558 เปนจํานวน 7,555.64 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 19.92 และมีปริมาณ

ของเสียท่ีสงเขามาเม่ือปลายเดือนสุดทายของปงบประมาณ 2558 จํานวน 1,426.40 กิโลกรัม  ดังนั้นสรุป

ปริมาณของเสียอันตรายท่ีมีในระบบการจัดการฯในปงบประมาณ 2559 นี้รวมท้ังสิ้น 46,915.09 กิโลกรัม โดย 

ศช. (BIOTEC) ยังคงเปนหนวยงานท่ีสงของเสียอันตรายมายังระบบการจัดการของเสียมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

36.72 ของจํานวนของเสียอันตรายท้ังหมด รองลงมาคือ กลุมบริษัทพ้ืนท่ีเชา รอยละ 24.04 ศน. (NANOTEC) 

รอยละ 19.01 ศว. (MTEC) รอยละ 18.22 ศอ. (NECTEC) รอยละ 0.79 บานวิทยาศาสตรสิรินธร (SSH) รอยละ 

0.77 สํานักงานกลาง (CO) รอยละ 0.40 cและ อวท. (TMC) รอยละ 0.05 ตามลําดับ  เผาของเสียอันตราย

ตามปกติ 21 ครั้ง มีปริมาณขยะและของเสียอันตรายท่ีทําการเผาทําลายท้ังสิ้น 6,720.20 กิโลกรัม กอนการเผา

ไดคัดแยกของเสียอันตรายออกเปน 3 กลุม คือ 1.กลุมท่ีไวไฟหรือติดไฟไดงาย 2.กลุมท่ีไมไวไฟ และ 3.กลุมท่ีติด

ไฟยากหรือเผาแลวทําใหเกิดควันดํา โดยกลุมท่ี 1 และ 2 จะทําการเผาทําลายดวยเตาเผาของ สวทช. สวนกลุมท่ี 

3 จะรวบรวมใหไดปริมาณมากพอและสงกําจัดภายนอก เพ่ือลดอัตราการใชน้ํามันในการเผา ลดโอกาสการเกิด

ปญหาควันดํา และชวยยืดอายุการใชงานเตาเผา  ของเสียติดเชื้อ/ปนเปอนสารเคมีใหหนวยงานภายนอกขนยาย

ออกไปกําจัดรวม 51 ครั้ง น้ําหนักรวม 21,496.56 กิโลกรัม  และของเสียอันตรายประเภทสารเคมี หลอดไฟ 

และถานไฟฉาย แบตเตอรี่เสื่อมสภาพขนยายออกไปกําจัดรวม  4 ครั้ง น้ําหนักรวม 18,250 กิโลกรัม   

การเผาของเสียอันตรายดวยเตาเผามีการใชน้ํามันดีเซล 3,715 ลิตร และการทดสอบระบบเตาเผา

ประจําสัปดาหมีการใชน้ํามันเชื้อเพลิงตลอดท้ังปงบประมาณ  231 ลิตร ดังนั้นในปงบประมาณ 2559 นี้ จึงมีการ

ใชน้ํามันเชื้อเพลิงของระบบเตาเผาของเสียอันตรายรวมท้ังสิ้น 3,946 ลิตร โดยมีอัตราการใชน้ํามันเทากับ 0.55 

ลิตร/กิโลกรัมขยะ ซ่ึงมีคาลดลงมาเล็กนอยจากปท่ีผานมา มีการใชไฟฟารวมท้ังปเทากับ 1,248 หนวย และใช 

NaOH 50 % ในการบาํบัดไอเสีย  630 กิโลกรัม ไมมีการใชน้ําประปาเพราะไดนําน้ําท่ีผานระบบบําบัดน้ําเสียมา

ใชแทน 

คาใชจายในการกําจัดทําลายของเสียอันตรายรวมท้ังสิ้น 1,346,458.13 บาท  เปนคาใชจายประจํา 

127,459.00 บาท คาใชจายผันแปร 1,218,999.13 บาท เม่ือนํามาคิดตนทุนของการกําจัดของเสียอันตรายจะมี

คาเทากับ 33.88 บาท/กิโลกรัม ซ่ึงเปนการคิดตนทุนท่ียังไมคิดรวมคาเสื่อมราคา 
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การเฝาระวังควบคุมตามแผนงานตรวจวัดดานสิ่งแวดลอมกําหนดใหมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

โดยรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย และมลพิษทางอากาศท่ีระบายออกจากปลองเตาเผาของเสียอันตรายป

ละ 2 ครั้ง เพ่ือเปนการเฝาระวังผลกระทบทางดานคุณภาพอากาศของบริเวณพ้ืนท่ีออนไหว ปองกันผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการเผาทําลายของเสียอันตราย นับตั้งแตเริ่มดําเนินการเผาของเสียอันตราย เม่ือเดือน

กันยายน 2545 จนถึงเดือนกันยายน 2559 ไดดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศมาแลว 26 ครั้ง 

ในปงบประมาณ 2559 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบริเวณโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

และ โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม คาปริมาณความเขมขนฝุน (PM-10), SO2 และ NO2 อยูในเกณฑ

มาตรฐานท้ังหมด  และผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 

คาพารามิเตอรทุกคาท่ีตรวจวัด พบวาการตรวจวัดในครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2559 นั้นมีปริมาณความ

เขมขนฝุน SO2 , NO2 และ HCL มีคาสูงข้ึน แตคา CO มีคาลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับการตรวจวัดในครั้งแรก 

เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2559 แตอยางไรก็ตามทุกคาพารามิเตอรยังคงอยูในเกณฑมาตรฐานท้ังหมดเม่ือ

เปรียบเทียบกับคามาตรฐานของทางราชการ 

การเฝาระวังควบคุมตามแผนงานตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานประจําปงบประมาณ 2559 

มีการตรวจวัด 1 ครั้ง คือ การตรวจวัดระดับเสียงติดตัวบุคคล (Noise dosimeter) การตรวจวัดระดับความรอน 

(Heat stress index) การตรวจวัดปริมาณฝุนในบรรยากาศการทํางาน (Total dust and Respirable dust) 

และการตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารเคมี  (Acetonitrile, Ethyl Acetate, Ethanol, Hexane and 

Methanol) ซ่ึงทําการตรวจวัดในวันท่ีมีการเผาทําลายของเสียอันตราย เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2559 

มาตรการในเรื่องความปลอดภัยของระบบเตาเผาของเสียอันตรายไดมีการกํากับดูแลพ้ืนท่ีการ

ปฏิบัติงานและตัวผูปฏิบัติงานในการเผาทําลายของเสียอันตราย ซ่ึงในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน ทุกกิจกรรมได

ดําเนินการตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001:2554) โดยมีการชี้บงอันตราย

และประมาณระดับความเสี่ยงทุกตนปงบประมาณ ในปงบประมาณ 2559 พบวามีความเสี่ยงท่ีอยูในระดับปาน

กลาง 9 รายการ ท่ีจะตองนํามาจัดทําแผนงานลดและควบคุมความเสี่ยง เพ่ือควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ี

ปลอดภัย มาตรการตางๆท่ีกําหนดไว ยังคงมีการดําเนินการอยางตอเนื่องเหมือนเชนทุกๆ ปท่ีผานมา เชน การ

ควบคุมการปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว การจัดใหมีและใชอุปกรณปองกันอันตรายในการทํางานและ

ปายเตือนอันตรายตางๆ รวมถึงการตรวจสอบสภาพและความพรอมของอุปกรณเตาเผาของเสียอันตราย การ

ตรวจสอบความปลอดภัยของพ้ืนท่ีทํางาน เปนตน หากพบสภาพท่ีไมปลอดภัยก็จะดําเนินการแกไขทันที  เพ่ือให

เกิดความปลอดภัยกับผูปฏิบัติงานและผูท่ีอยูในบริเวณพ้ืนท่ีดังกลาว 

พนักงานของฝายความปลอดภัยท่ีปฏิบัติงานท่ีเตาเผาของเสียอันตรายจึงไดรับการตรวจสุขภาพ

พิเศษเพ่ิมเติมจากรายการตรวจสุขภาพปกติปละ 1 ครั้ง  รายการท่ีตรวจในปงบประมาณ 2559 ไดแก การตรวจ

สมรรถภาพปอด (Spirometry), ตรวจหาระดับสารอะซิโตนในปสสาวะ (Acetone in Urine), ตรวจหาระดับ

สารเมธานอลในปสสาวะ (Methanol in Urine) ตรวจหาระดับสารเอธานอลในเลือด (Ethanol in Blood) และ

ตรวจหาระดับสารนอรมัลเฮกเซนในปสสาวะ   (n-Hexane in Urine)  เปนตน ผลการตรวจสุขภาพของ

พนักงานท่ีปฏิบัติงานท่ีเตาเผาของเสียอันตรายพบวามีคาอยูในเกณฑระดับปกติทุกคน 
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มีการซอมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ และแผนการจัดการของเสียอันตราย สารเคมี ในกรณี

หกรั่วไหล ผลการฝกซอมท้ังสองอยูในระดับดี และพอใช ตามลําดับ หลังจากการฝกซอมฯ ทางฝายความ

ปลอดภัยฯ ไดนําผลจากการสังเกตการณ ขอบกพรองท่ีพบมาปรับปรุงเพ่ือใหเกิดการเตรียมพรอมรองรับภาวะ

ฉุกเฉินตอไป 

การดูแลรักษาอุปกรณตางๆ ของระบบเตาเผาของเสียอันตราย ไดจัดทําแผนและดําเนินการ

ตรวจเช็คและบํารุงรักษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว ซ่ึงมีท้ังการตรวจเช็คและบํารุงรักษา รายสัปดาห รายเดือน 

รายสามเดือน รายป ในปงบประมาณ 2559 มีอุปกรณของระบบเตาเผาของเสียอันตรายท่ีเกิดการชํารุดเสียหาย 

และเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน รวมท้ังสิ้น 4 รายการ ซ่ึงฝายความปลอดภัยฯ ไดทําการเปลี่ยน และ

ซอมแซมจนสามารถใชงานไดตามปกติ 

เตาเผาของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการของ สวทช.นี้เปนเตาเผาของเสียตัวแรกของประเทศไทย

ท่ีสรางข้ึนในหนวยงานศึกษาวิจัย และมีการใชงานเพ่ือการกําจัดทําลายของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการตางๆ 

ตลอดระยะเวลาการใชงานท้ังผูปฏิบัติงานเผาทําลายของเสียอันตราย และผู เก่ียวของไดรับความรูและ

ประสบการณในเรื่องการจัดการของเสียอันตรายดวยเตาเผาอยางตอเนื่อง ซ่ึงประสบการณและความรูเหลานี้ได

เผยแพรและถายทอดความรูท่ีไดรับมานี้ใหกับหนวยงาน หรือผูสนใจในโอกาสตางๆ ตลอดมา ในปงบประมาณ 

2559 นี้ ไดมีคณะอาจารยจากมหาวิทยาลัยแมโจเขามาศึกษาดูงานและฟงการบรรยายเก่ียวกับระบบการจัดการ

ของเสียอันตรายของ สวทช. โดยในรายงานประจําปฉบับนี้ยังคงแสดงรายละเอียดของหนวยงานหรือผูท่ีสนใจท่ี

ไดเขาเยี่ยมชมเตาเผาของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการของ สวทช. ตั้งแตปงบประมาณ 2548 เปนตนมา 

การใหบริการรับของเสียอันตรายและการใชงานเตาเผา มีปญหาและอุปสรรคตางๆ เหมือนเชน

ปงบประมาณท่ีผานๆมา โดยเฉพาะปญหาการเสื่อมสภาพของอุปกรณและโครงสรางของเตาเผาท่ีมีขนาดใหญ 

โดยในปนี้ยังคงมีอุปกรณท่ีตองทําการซอมแซม จัดซ้ืออุปกรณใหมมาทดแทนของเดิมท่ีเสื่อมสภาพไมสามารถใช

งานไดอีกตอไป ปงบประมาณ 2559 นี้ มีการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในหองควบคุมการทํางานของเตาเผาของ

เสียฯ ทําใหพนักงานมีหองควบคุมเปนหองปรับอากาศท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวาบริเวณการปฏิบัติงานการเผาของเสียฯ 

ใชสําหรับเปนหองพักระหวางการทํางาน ซ่ึงเปนมาตรการท่ีชวยลดอันตรายจากความรอนท่ีอาจเกิดกับพนักงาน

ระหวางการทํางานได และพนักงานใชเวลาสวนใหญทํางานในหองควบคุม ดังนั้นจึงไมไดสัมผัสกับระดับความ

รอนดังกลาวตลอดระยะเวลา การทํางานการเจาะผนังหองเก็บสารเคมีรอการเผา/รอสงกําจัด เพ่ือใหเกิดการ

ระบายอากาศท่ีดี ไมเกิดการสะสมของไอระเหยสารเคมี รวมถึงการปรับปรุงภาชนะรองรับขยะถุงแดงท่ีบรรจุ

ขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีใหดูแข็งแรง สะอาด ไมเกิดการหกรั่วซึมลงพ้ืนหองจัดเก็บ เปนตน 

ในปงบประมาณ 2559 ไดดําเนินการทบทวนแผนความตอเนื่องการดําเนินกิจกรรมและการ

ใหบริการระบบเตาเผาของเสียอันตรายข้ึน เพ่ือรองรับเหตุการณวิกฤติตางๆ ท่ีอาจะเกิดข้ึนในอนาคต             

ท่ีครอบคลุมภาวะวิกฤติท่ีมีผลกระทบตอการกําจัดของเสียอันตราย เชน อุทกภัย ไฟฟาดับเปนวงกวาง สารเคมี

หกรั่วไหล ไฟไหม เปนตน เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอผูใชบริการและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนใกลเคียง 
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ฝายความปลอดภัยฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการของเสียอันตรายท่ีเกิดข้ึน

ภายใน สวทช. ท่ีมีการบริหารจัดการตนทุนการกําจัดของเสีย มีการใชงานเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. ได

อยางตอเนื่องโดยไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญหรือสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงปจจุบันนี้พบวามีปญหา

เรื่องพ้ืนท่ีจัดเก็บของเสียท่ีไมสามารถสงเผาทําลายท่ีอาคารเตาเผาของเสียอันตรายไดฯ (เปนของเสียอันตรายท่ี

ศูนยแหงชาติมีการบริหารจัดการเอง) จึงไดมีแนวทางการดําเนินงานในเรื่องการจัดระบบบริหารจัดการลดพ้ืนท่ี

การจัดเก็บของเสียประเภทท่ีไมสามารถสงเผาทําลายท่ีอาคารเตาเผาของเสียอันตรายไดฯ โดยจัดระบบ

หมุนเวียนเปนการภายในระหวางทุกศูนยแหงชาติ รวมถึง สํานักงานกลาง โดยใหมีการหมุนเวียนจัดจางบริษัท

เอกชนเขามาดําเนินการเก็บขนและกําจัดของเสียประเภทนี้ทุกๆ 2 เดือน โดยจะมีการจัดประชุมหาขอสรุปถึง

ลําดับการจัดการของทุกหนวยงาน และชวงเวลาท่ีคาดวาจะดําเนินการจัดจางเก็บขนนําไปกําจัดตอไป 

 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2559 

ฝายความปลอดภยัและส่ิงแวดลอม สํานักงานกลาง 1 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

ปริมาณของเสียอันตรายท่ีเกิดจากหองปฏิบัติการและในสวนสํานักงานภายในสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาตินั้นประกอบไปดวยของเสียติดเชื้อ ขยะปนเปอนสารเคมี จานพลาสติกท่ีมี

อาหารเลี้ยงเชื้อท่ีจะตองทําการฆาเชื้อกอนทุกครั้ง ของเสียท่ีเปนของเหลวสารกัดกรอน ตัวทําละลายตางๆ 

รวมถึงหลอดไฟท่ีเสื่อมสภาพ และแบตเตอรี่ ถานไฟฉายท่ีหมดอายุการใชงาน โดยของเสียเหลานี้จะตองมีระบบ

การจัดการท่ีดี เพ่ือไมใหปนเปอนปะปนออกไปกับขยะมูลฝอยท่ัวๆไป ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองจัดทําระบบการ

จัดการของเสียอันตรายข้ึนโดยกําจัดของเสียอันตรายเหลานี้ดวยการเผาท่ีมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและ

ระบบบําบัดน้ําเสียท่ีเกิดจากการเผาของเสียอันตราย 

ในป พ.ศ.2544 ทางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จึงไดมอบหมายให

ศูนยวิจัยการเผากากของเสีย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาเตาเผาของเสียอันตรายใหกับสํานักงานฯ เพ่ือใชกําจัดทําลายของ

เสียอันตรายจากหองปฏิบัติท้ังหมดในพ้ืนท่ีอุทยานวิทยาศาสตร อาคาร สวทช. (โยธี)  และ TMEC (ฉะเชิงเทรา) 

โดยอาคาร ระบบภายในอาคาร และเตาเผาไดถูกสรางข้ึนบนพ้ืนท่ีสวนหลังของอุทยานวิทยาศาสตร

ประเทศไทย (ใกลระบบบําบัดน้ําเสียรวม สวทช.) และเริ่มใชงานเผาทําลายของเสียอันตรายตั้งแตเดือนกันยายน 

2545 เปนตนมา 

ในสวนของโครงสรางอาคาร ซ่ึงเปนผนังกออิฐฉาบเรียบ ขนาด 9 x 11 เมตร  สูง 7 เมตร โครงสราง

หลังคาทําดวยเหล็กมุงกระเบื้อง ดานหนาอาคารเปนถังเก็บน้ํามันดีเซลขนาดความจุประมาณ 1,000 ลิตร และ

ดานหลังเปนบอน้ําหมุนเวียนของระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ ภายในอาคารประกอบดวยพ้ืนท่ีตางๆ ดังนี้ 

- พ้ืนท่ีติดตั้งเตาเผาของเสียอันตราย และระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ 

- หองควบคุมการเผาทําลายขยะและของเสียอันตราย 

- หองเก็บของเสียอันตราย(สารเคมี) 

- หองเก็บขยะติดเชื้อและปนเปอนของเสียอันตราย ซ่ึงมีตูแชแข็งเพ่ือการพักเก็บขยะติดเชื้อ หอง

เก็บข้ีเถาและวัสดุใชงานตางๆ 

 

รูปท่ี 1-1  ลักษณะภายนอกอาคารเตาเผาของเสียอันตราย 
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รูปท่ี 1-2  หองควบคุมการเผาทําลายขยะและของเสียอันตราย 

 

  

รูปท่ี 1-3  หองเก็บของเสียอันตราย(สารเคมี) เพ่ือรอสงกําจัดหนวยงานภายนอก 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1-4  หองเก็บของเสียอันตราย(สารเคมี) เพ่ือเตรียมเผาดวยเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 
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รปูท่ี 1-5  หองเก็บขยะติดเช้ือปนเปอนของเสียอันตราย ซ่ึงมีตูควบคุมอุณหภูมิ 

 

 

 
 

รูปท่ี 1-6  หองเก็บของเสียอันตรายประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ ถานไฟฉายเส่ือมสภาพ 

 

 

ระบบเตาเผาของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการ สวทช. เปนระบบเตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln)  

ซ่ึงระบบจะแบงออกเปนสองสวนคือ สวนของเตาหมุน (Rotary Kiln) และสวนของหองเผาไหมหลัง (After 

Burner หรือ Post-combustion Chamber) 
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ในสวนอุปกรณองคประกอบหลักของระบบเตาเผาของเสียอันตราย แสดงในตารางท่ี 1.1  

ดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 1-1 อุปกรณองคประกอบหลักของระบบเตาเผาของเสียอันตราย 

รายละเอียดอุปกรณของระบบเตาเผา รูปภาพแสดง 

1. ชุดปอนขยะและของเสียอันตราย ใชตนกําลังจาก

ระบบไฮโดรลิกส เพ่ือดันขยะและของเสียจากราง

ปอนเขาหองเผาไหม 

 

 

2. หองเผาขยะและของเสีย (หองเผาไหมท่ีหนึ่ง)  มี

ปริมาตรเพียงพอในการรองรับการเผาไหมขยะในอัตรา 

100 กิโลกรัมตอชั่วโมง (คํานวณจากการเผาไหมขยะ

ท่ัวไป) โดยใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง กําหนดอุณหภูมิ

การเผาไหมไวท่ี 600 องศาเซลเซียส 

 

 

3. หองเผาควัน (หองเผาไหมท่ีสอง) มีปริมาตรเพียงพอ

ในการรองรับกาซท่ีเกิดจากการเผาไหมในหองเผาไหมท่ี

หนึ่งมาเผาซํ้าในเวลาไมนอยกวา 2 วินาที ท่ีอุณหภูมิ

ประมาณ 1,100 – 1,200 องศาเซลเซียส โดยใชน้ํามัน

ดีเซลเปนเชื้อเพลิงในการเผาไหม 

 

4. ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ ซ่ึงมี 2 ข้ันตอน คือ 

สครับเบอรแบบเปยกท่ีใชสารละลายดาง (NaOH) ใน

การฟ อก ไอกรดและอาก าศ เสี ย แล ะห อดู ด ซั บ 

(Adsorbtion Chamber) ท่ีใช Activated Carbon ใน

การดูดซับกลิ่นและดักกรองฝุนละเอียดอีกข้ันตอนหนึ่ง 
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ตารางท่ี 1-1 อุปกรณองคประกอบหลักของระบบเตาเผาของเสียอันตราย (ตอ) 

รายละเอียดอุปกรณของระบบเตาเผา รูปภาพแสดง 

5. บอน้ําหมุนเวียนสําหรับระบบควบคุมมลพิษทาง

อากาศ เปนบอน้ําเพ่ือการเตรียมสารละลาย NaOH 

เพ่ือใชในการฟอกอากาศเสีย ใชพักและหมุนเวียน

สารละลาย NaOH ในการบําบัด อากาศเสียตลอดการ

เผาขยะและของเสียอันตราย 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจุบันเตาเผามีอายุการใชงานมาแลวเปนเวลา 14 ป ซ่ึงตลอดระยะเวลาของระบบการจัดการเผา

ทําลายของเสียอันตราย สวทช. ไดทําการปรับปรุง บํารุงรักษาและพัฒนาระบบเตาเผาของเสียอันตรายอยาง

ตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเผาทําลาย และยืดอายุการใชงานของเตาเผาตอไปไดอีก 
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บทที่ 2 

ปริมาณของเสียอันตราย 

 

ในปงบประมาณ 2559 มีปริมาณของเสียอันตรายท่ีหนวยงานตางๆสงเขาระบบการจัดการของเสีย

อันตราย ท่ีเตาเผาของเสียอันตรายรวมท้ังสิ้น 45,488.69 กิโลกรัม ซ่ึงประกอบไปดวยของเสียอันตรายประเภท

สารเคมีเสื่อมสภาพ (Chemical Waste: CW) ขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี (Infectious Waste: IW) หลอดไฟท่ี

หมดอายุการใชงาน และแบตเตอรี่ถานไฟฉายท่ีหมดอายุการใชงาน โดยของเสียอันตราย 2 ประเภทหลังท่ีกลาว

มานั้น ไดเปดรับจัดการของเสียอันตรายประเภทเหลานี้ตั้งแตปงบประมาณ 2557 ซ่ึงทางฝายความปลอดภัยฯ   

มีความตระหนักถึงความจําเปนในการจัดการของเสียอันตรายตางๆ เหลานี้ควรไดรับการกําจัดอยางถูกวิธี โดยจะ

ดําเนินการสงกําจัดไปยังหนวยงานภายนอกเชนเดียวกับของเสียอันตรายประเภทสารเคมีเสื่อมสภาพท่ีไมสามารถ

เผาทําลายดวยเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. ได 

ของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2559 นี้มีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2558 เปนจํานวน 

7,555.64 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 19.92 ท่ีเพ่ิมข้ึนมา เนื่องจากโดยสวนใหญแตละหนวยงานมีการสงของเสียมา

ท่ีระบบการจัดการของเสียอันตรายเปนจํานวนท่ีมากข้ึนจากปกอน ท้ังนี้เม่ือพิจารณาปริมาณของเสียอันตรายท่ี

สงมาเผาทําลายตั้งแตปงบประมาณ 2546 ถึง 2559 พบวามีน้ําหนักรวมกวา 300 ตัน จากกราฟความสัมพันธ

ระหวางปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงเผาทําลายกับระยะเวลาหรือปงบประมาณ พบวาปริมาณของเสียอันตรายท่ี

สงมากําจัดในชวง 4 ปงบประมาณท่ีผานมานั้นมีปริมาณของเสียท่ีมากกวา 3.5 ตัน มาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ

ในปงบประมาณ 2559 นี้มีปริมาณของเสียอันตรายมากกวา 4.5 ตัน รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2-1 และรูปท่ี 

2-1 (โดยปริมาณของของเสียนั้นยังไมรวมปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงเขามาเม่ือปลายเดือนสุดทายของ

ปงบประมาณ 2558) 

และในปงบประมาณ 2559 จะมีปริมาณของเสียอันตรายประเภทสารเคมีเสื่อมสภาพและขยะ    

ติดเชื้อปนเปอนสารเคมีท่ีรอการกําจัดทําลายมาจากปงบประมาณ 2558 เนื่องดวยมีการสงของเสียอันตรายเขา

ระบบการจัดการของเสียหลังวันท่ีมีการขนสงของเสียอันตรายออกไปกําจัดโดยหนวยงานเอกชนภายนอก จึงทํา

ใหมีปริมาณของเสียรอการกําจัดในรอบถัดไปเปนจํานวน 1,426.40 กิโลกรัม  ดังนั้นสรุปปริมาณของเสียอันตราย

ท่ีมีในระบบการจัดการฯในปงบประมาณ 2559 นี้รวมท้ังสิ้น 46,915.09 กิโลกรัม 
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ตารางท่ี 2-1 ปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายท่ีอาคารเตาเผาของเสีย

อันตราย ปงบประมาณ 2546 ถึง 2559 (ท่ียังไมรวมปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงเขามาเม่ือปลายเดือน

สุดทายของปงบประมาณ 2558) 

ปงบประมาณ ปริมาณของเสียอันตราย (กิโลกรัม) 
รอยละของการ เพ่ิม-ลด 

เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

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 

2555 27,005.9 +2 

2556 36,001.88 +33 

2557 38,964.06 +8 

2558 37,933.05 -2.65 

2559 45,488.69 +19.92 

รวม 322,604.08  
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รูปท่ี 2-1 แนวโนมปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายท่ีอาคารเตาเผา 

จากเสนแนวโนมเชิงเสนในรูป 2-1แสดงถึงแนวโนมปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงเผาทําลายท่ีเตาเผา

พบวาเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ภายในในชวงเวลา 13 ป โดยคา R-squared เปน 0.9749 ซ่ึงเปนความเหมาะสมของ

เสนแนวโนมกับขอมูล และมีปริมาณของเสียและจากสมการแนวโนมสามารถประมาณคาปริมาณของของเสีย

อันตรายท่ีจะสงมากําจัดในปงบประมาณ 2560  ปริมาณของเสียโดยประมาณ 42,800.14 กิโลกรัม อยางไรก็

ตาม คาประมาณท่ีไดนี้เปนเพียงคาประมาณจากสมการแนวโนม ซ่ึงในสภาพความเปนจริงอาจมีเพ่ิมข้ึนหรือ

ลดลงก็อาจเปนได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับของเสียท่ีสงมาจากแตละศูนยแหงชาติและบริษัทผูเชาตางๆ 

แตอยางไรก็ตามจากสมการแนวโนมท่ีไดมานี้ยังคงมีประโยชในการใชเปนขอมูลประกอบเพ่ือนําไป

วางแผนการจัดการของเสียตอไปในอนาคตได 

สําหรับรายละเอียดของหนวยงานตางๆ ท่ีสงของเสียอันตรายมาเผาทําลาย ปงบประมาณ 2547 ถึง 

2559 และคารอยละของของเสียอันตรายในแตละปงบประมาณ แสดงดังตารางท่ี 2-2 

จากขอมูลตารางท่ี 2-2 เม่ือพิจารณาขอมูลป 2559 พบวา ศช. (BIOTEC) เปนหนวยงานท่ีสงของ

เสียอันตรายมายังระบบการจัดการของเสียมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.72 ของจํานวนของเสียอันตรายท้ังหมด 

รองลงมาคือ กลุมบริษัทพ้ืนท่ีเชา รอยละ 24.04 ศน. (NANOTEC) รอยละ 19.01 ศว. (MTEC) รอยละ 18.22 

ศอ. (NECTEC) รอยละ 0.79 บานวิทยาศาสตรสิรินธร (SSH) รอยละ 0.77 สํานักงานกลาง (CO) รอยละ 0.40 

และ อวท. (TMC) รอยละ 0.05 ตามลําดับ  

ในปงบประมาณ 2559 ฝายความปลอดภัยฯ เปดใหบริการรับของเสียอันตรายรวมท้ังหมด 148 

ครั้ง โดยกลุมบริษัทในพ้ืนท่ีเชาเปนหนวยงานท่ีสงของเสียอันตรายมากครั้งท่ีสุด คือ 130 ครั้ง รองลงมาคือ ศช. 

(BIOTEC), ศว. (MTEC), ศน. (NANOTEC), บานวิทยาศาสตรสิรินธร (SSH) สํานักงานกลาง (CO), อวท. (TMC)  

และ ศอ. (NECTEC)  โดยจัดสงมาเปนจํานวน 107, 50, 49, 26, 11, 2 และ 1 ครั้ง ตามลําดับ  รายละเอียดดัง

ตารางท่ี  2-3  และแสดงในรูปท่ี 2-2 รูปท่ี 2-3 และรูปท่ี 2-4 
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สําหรับแนวโนมปริมาณของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิดตางๆ ท่ีสงมายังระบบการจัดการของเสีย

เพ่ือเผาทําลายเริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2547 จนถึงปงบประมาณ 2559 พบวา ศช. (BIOTEC), ศว. (MTEC), ศน. 

(NANOTEC), บานวิทยาศาสตรสิรินธร (SSH) และ สํานักงานกลาง (CO) เปนหนวยงานท่ีสงของเสียอันตรายท่ีมี

แนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องทุกป และในปงบประมาณ 2559 นี้ กลุมบริษัทในพ้ืนท่ีเชา และ ศอ. (NECTEC)    

มีการสงของเสียอันตรายลดลงเม่ือเทียบกับปงบประมาณ 2558 แตในสวนของ อวท. (TMC)  นั้นมีการสงของ

เสียอันตรายไมแตกตางจากปท่ีผานมา 

ในสวนขอมูลของเสียอันตรายท่ีไมสามารถสงเขามายังระบบการจัดการของเสียอันตรายท่ีอาคาร

เตาเผาของเสียอันตรายได เปนของเสียอันตรายท่ีไมสามารถเผาทําลายได (Non-Combustion) ท่ีศูนยแหงชาติ

ตางๆ บริหารจัดการภายในศูนยฯเอง เปนของเสียอันตรายท่ีประกอบไปดวย เศษแกวแตก เศษกระจกปนเปอน 

(แผน Solar cell) ภาชนะปนเปอน กระปองสเปร สารเคมี ขวดสารเคมีเปลา แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย หลอดไฟ 

แผงวงจร ตลับหมึกพิมพ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส Polymer Resin น้ํามันเครื่อง สารเคมีเสื่อมสภาพ (กรด) 

สารเคมีเสื่อมสภาพสถานะของแข็ง  สารเคมีเสื่อมสภาพ (ไวไฟ) น้ําหลอเย็น น้ํามันปาลม เปนตน 

ของเสียอันตรายเหลานี้จะจัดเก็บไวในหองพักของเสียอันตรายท่ีอยูภายใตการดูแลของศูนยแหงชาติ

เองใชเวลาการรวบรวมของเสียยาวนาน เพ่ือใหมีปริมาณของเสียมากพอตอการจางขนยายนําไปกําจัดในแตละ

รอบของการจางดําเนินการใหเกิดความคุมคา มีตนทุนในการจางดําเนินการถูกลงกวาปริมาณของเสียท่ีมีนอย 

โดยมีหนวยงานภายนอกท่ีเขามารับกําจัดหลายหนวยงานข้ึนอยูกับแตละศูนยแหงชาติจางเขามาดําเนินการ   

โดยหนวยงานท่ีรับขนยายและกําจัดของเสียเหลานี้ จะมีวิธีการประเมินคาใชจายในการกําจัด 2 ประเภทหลักคือ 

การคิดคาใชจายตามน้ําหนักของของเสียอันตราย และการจางเหมา 1 คันรถในการขนของเสียอันตรายออกไป

กําจัด (วิธีการนี้จะไมทราบน้ําหนักของของเสียท่ีสงออกไปกําจัด) ขอมูลน้ําหนักของของเสียประเภทนี้ รวมถึง

คาใชจายในการสงออกไปกําจัด โดยเปนการรวบรวมขอมูลในชวงระยะเวลา 3 ปยอนหลัง (ปงบประมาณ 2557 

ถึง 2559) โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 2-4 

และจากขอมูลของเสียอันตรายท่ีไมสามารถเผาทําลายได (Non-Combustion) ดังท่ีกลาวมาขางตน

นี้ จึงเปนท่ีมาของแผนงานการจัดการของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2560 ซ่ึงจะกลาวถึงในบทท่ี 9 ในสวน

ของแนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายท่ีเกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีอุทยานฯ ตอไป 
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ตารางท่ี 2-2 ปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงเขาระบบการจดัการของเสียอันตรายท่ีอาคารเตาเผาของเสียอันตราย แยกตามหนวยงานปงบประมาณ 2547 ถึง 2559  

น้ําหนัก % น้ําหนัก % น้ําหนัก % น้ําหนัก % น้ําหนัก % น้ําหนัก % น้ําหนัก % น้ําหนัก % น้ําหนัก % น้ําหนัก % น้ําหนัก % น้ําหนัก % น้ําหนัก %

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 13,013.70 34.31 16,704.30 36.72

กลุมบริษัทในพื้นที่เชา 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 11,385.31 30.01 10,934.80 24.04

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 7,125.91 18.79 8,287.00 18.22

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 5,377.82 14.18 8,646.39 19.01

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 2.18 742.40 1.96 357.30 0.79

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 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 7.60 0.02 184.10 0.40

บานวิทยาศาสตรสิรินธร 

(SSH)
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 0.47 254.30 0.67 350.20 0.77

อวท. (TMC) 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 0.00 0.00 0.00 0.00 26.01 0.07 24.60 0.05

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 37,933.05 100.00 45,488.69 100.00

25592555 2556หนวยงาน

ปริมาณของเสียอันตราย (กิโลกรัม)

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2557 2558

 
 

หมายเหตุ :  

1. กลางปงบประมาณ 2554 มีการปรับโครงสรางองคกรโดย SOLARTEC ยายไปสังกัด NECTEC ทําใหของเสียอันตรายของ SOLARTEC สงกําจัดรวมกับ NECTEC 

2. ในปงบประมาณ 2558 TMEC สงของเสียสารเคมี (CW) จํานวน 63 กิโลกรัม โดยนับรวมกับปริมาณของเสียอันตรายของ NECTEC  
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ตารางท่ี 2-3 ปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงเขาระบบการจดัการของเสียอันตรายท่ีอาคารเตาเผาประจําป

งบประมาณ 2559 

ต.ค. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 รวม

CW 82 679.80    835.70    813.10    745.50    654.90    745.60    531.60    767.40    1,185.80  860.40    960.60    1,048.20  9,828.60       

IW 107 448.90    382.60    416.90    330.30    469.80    834.20    629.50    408.20    877.70    445.00    699.20    884.90    6,827.20       

หลอดไฟหมดอายุ

การใชงาน 3
- - - - - - -

17.00      23.50      
- -

8.00        48.50           

แบตเตอรี่ 

ถานไฟฉาย 0
- - - - - - - - - - - -

-              

CW 68 211.50    165.70    222.25    338.52    170.14    519.32    438.10    121.56    248.31    382.38    315.86    539.40    3,673.03       

IW 130 673.49    639.85    487.34    547.18    614.08    634.66    647.17    287.12    781.67    537.96    692.16    719.10    7,261.77       

หลอดไฟหมดอายุ

การใชงาน 0
- - - - - - - - - - - -

-              

แบตเตอรี่ 

ถานไฟฉาย 0
- - - - - - - - - - - -

-              

CW 50 279.80    354.60    280.30    236.40    414.50    352.00    495.20    532.30    605.50    596.30    505.90    414.70    5,067.50       

IW 50 302.40    94.90      253.30    174.20    377.40    248.40    174.70    311.80    335.50    274.50    409.90    262.50    3,219.50       

หลอดไฟหมดอายุ

การใชงาน 0
- - - - - - - - - - - -

-              

แบตเตอรี่ 

ถานไฟฉาย 0
- - - - - - - - - - - -

-              

CW 49 536.30    476.30    308.80    317.70    225.40    504.20    422.90    278.00    819.10    277.00    205.50    411.50    4,782.70       

IW 49 398.49    326.50    285.90    216.50    258.50    379.10    140.50    228.50    672.70    313.50    321.00    322.50    3,863.69       

หลอดไฟหมดอายุ

การใชงาน 0
- - - - - - - - - - - -

-              

แบตเตอรี่ 

ถานไฟฉาย 0
- - - - - - - - - - - -

-              

CW 1 - - - - - - - - 215.90    - - - 215.90         

IW 1 - - - - - - - - 141.40    - - - 141.40         

หลอดไฟหมดอายุ

การใชงาน 0
- - - - - - - - - - - -

-              

แบตเตอรี่ 

ถานไฟฉาย 0
- - - - - - - - - - - -

-              

CW 2 - - - - - - - - - 28.30      - - 28.30           

IW 5 - 1.00        - 1.00        - - 1.00        - - - 1.50        - 4.50             

หลอดไฟหมดอายุ

การใชงาน 2
- - - - - - - -

77.30      
- - -

77.30           

แบตเตอรี่ 

ถานไฟฉาย 2
- -

34.00      
- - - - - - - -

40.00      74.00           

CW 6 6.00        - 16.40      - - - 5.00        - - 5.00        - 14.20      46.60           

IW 26 21.20      9.80        11.60      12.10      - 18.90      7.00        12.50      14.70      10.40      19.10      34.60      171.90         

หลอดไฟหมดอายุ

การใชงาน 2
- -

23.00      
- - - - - - -

94.70      
-

117.70         

แบตเตอรี่ 

ถานไฟฉาย 1
- -

14.00      
- - - - - - - - -

14.00           

CW 0 - - - - 12.90      - - - - - - - 12.90           

IW 1 - - - - - - - - - - - - -              

หลอดไฟหมดอายุ

การใชงาน 1
- - - 11.70      - - - - - - - -

11.70           

แบตเตอรี่ 

ถานไฟฉาย 0
- - - - - - - - - - - -

-              

CW
-

1,223.30  
- - - - - - - - - - -

1,223.30       

IW -
203.10    

- - - - - - - - - - -
203.10         

4,984.28 3,286.95 3,166.89 2,931.10 3,197.62 4,236.38 3,492.67 2,964.37 5,999.07 3,730.74 4,225.42 4,699.60 46,915.09     

สก. (Central Office)

บานวิทยาศาสตรสิรินธร 

(Sirindhorn Science 

Home)

อวท. (TMC)

รวม

ประเภท

ของเสีย

จํานวนครั้ง

ที่สง

ปริมาณของเสียอันตรายที่สงเผาทําลาย (กิโลกรัม)

ศช. (BIOTEC)

ปริมาณของเสียที่รอการ

กําจัดทําลายจาก

ปงบประมาณ 2558

ศอ. (NECTEC)

ศน. (NANOTEC)

ศว. (MTEC)

กลุมบริษัทในพื้นที่เชา

หนวยงาน

 

 

หมายเหต ุ:  CW = ของเสียสารเคม ีและ IW = ขยะตดิเชื้อปนเปอนสารเคม ี
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รูปท่ี 2-2 ปริมาณของเสียอันตรายจากศูนยแหงชาติตางๆ ประจําปงบประมาณ 2559 

 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2559 

ฝายความปลอดภยัและส่ิงแวดลอม สํานักงานกลาง 13 

 
 

รูปท่ี 2-3 คารอยละ (%) ปริมาณของเสียอันตรายจากศูนยแหงชาติตางๆ ประจําปงบประมาณ 2559 

 

 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2559 

ฝายความปลอดภยัและส่ิงแวดลอม สํานักงานกลาง                     14 

 
 

รูปท่ี 2-4 แนวโนมการเพ่ิม-ลดของปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงมาเผาทําลายจากหนวยงานตางๆ 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2559 

ฝายความปลอดภยัและส่ิงแวดลอม สํานักงานกลาง                     15 

ตารางท่ี 2-4 ปริมาณของเสียอันตรายท่ีไมสามารถเผาทําลายได (Non-Combustion) และคาใชจายท่ีศูนยแหงชาติตองบริหารจัดการเอง ปงบประมาณ 2557 ถึง 2559 
 

ความถี่ในการสง

กําจัด (ครั้ง)

น้ําหนักของเสีย 

(กก.)
คาใชจาย (บาท)

ความถี่ในการสง

กําจัด (ครั้ง)

น้ําหนักของเสีย 

(กก.)
คาใชจาย (บาท)

ความถี่ในการสง

กําจัด (ครั้ง)

น้ําหนักของเสีย 

(กก.)
คาใชจาย (บาท)

ศอ. 1 1,015            13,910           1 795               14,980           1 6,690            26,750           

ศช. 2 1,910            35,310           2 2,225            31,565           

ศว. 1 860               16,050           1 2,940            46,000           

ศน. 2 5,540            92,010           1 2,660            49,220           

อวท. 1 1,320            17,655           1 เหมา 1 คันรถ 46,000           

หนวยงาน

ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559
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บทที่ 3 

ขอมูลการจัดการขนสง กําจัด และเผาของเสียอันตราย 

 

3.1 ปริมาณขยะและของเสียอันตรายท่ีถูกเผาทําลาย 

ในปงบประมาณ 2559 ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สํานักงานกลาง ไดทําการเผาของเสีย

อันตรายตามปกติรวมท้ังสิ้น 21 ครั้ง แสดงดังตารางท่ี 3-1 โดยมีปริมาณของเสียอันตรายท่ีทําการเผาไป 6,720.2 

กิโลกรัม คิดเปนปริมาณน้ําหนักขยะของเสียอันตรายเฉลี่ยท่ีถูกเผาตอครั้งเทากับ 320 กิโลกรัม ซ่ึงปริมาณ

น้ําหนักขยะของเสียอันตรายเฉลี่ยท่ีถูกเผาตอครั้งมีคานอยกวาปงบประมาณ 2558 ท่ีผานมาอยู 10 กิโลกรัม 

(ปงบประมาณ 2558 เผาไดเฉลี่ยตอครั้งเทากับ 330 กิโลกรัม) เดือนท่ีทําการเผาของเสียอันตรายไดปริมาณมาก

ท่ีสุดคือเดือนธันวาคม 2558 (เผาทําลาย 2 ครั้ง) ปริมาณน้ําหนักขยะของเสียท่ีเผา 748.20 กิโลกรัม และมีการ

ทดสอบระบบเตาเผาประจําสัปดาห ท้ังสิ้น 52 ครั้ง 

นับต้ังแตปงบประมาณ 2550 จนถึงปจจุบัน เตาเผาของเสียอันตราย สวทช. ไดดําเนินการเผาของ

เสียอันตรายท่ีเปนของเสียสารเคมีท้ังหมด (ในสวนขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี (ขยะถุงแดง) เดือนมกราคม 

2549 จนถึงปจจุบันไดจัดสงใหบริษัทเอกชนรับไป) รายละเอียดปริมาณการเผาของเสียอันตรายโดยเตาเผาของ

เสียอันตราย สวทช. แสดงดังตารางท่ี 3-2  
 

ตารางท่ี 3-1 จํานวนครั้งท่ีเผาทําลายโดยเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. ประจําปงบประมาณ 2547 ถึง 2559 

ปงบ

เดือน 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

ตุลาคม 5 1 4 0* 2 3 3 0* 0 1 1 2 2

พฤศจิกายน 6 1 2 0* 3 2 4 0 0 4 2 2 2

ธันวาคม 2 3 1 2 2 3 3 0* 1 0* 1 0** 2

มกราคม 2 2 2 2 2 2 1 0* 2 2 1 0** 2

กุมภาพันธ 3 2 2 5 4 2 2 0* 3 2 3 1 1

มีนาคม 3 3 4 2 0* 4 4 0 0 3 2 2 2

เมษายน 1 1 2 4 4 1 4 3 0 1 0 0** 1

พฤษภาคม 3 2 2 5 0* 2 1 5 0* 2 2 1 1

มิถุนายน 3 2 4 4 3 4 4 6 0* 1 2 2 2

กรกฎาคม 1 2 0* 4 0* 2 3 3 0* 2 2 0** 2

สิงหาคม 3 2 5 3 0* 3 3 0* 0* 2 2 2 2

กันยายน 4 1 5 8 0* 2 4 0 2 1 2 2 2

รวม 36 22 33 39 20 30 36 17 8 21 20 14 21

จํานวนครั้งที่เผาของเสียอันตรายโดยเตาเผาของเสียอันตราย สวทช.
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หมายเหตุ : * ไมมีการเผาของเสียอันตรายเน่ืองจากหยุดซอมบํารุงเตาเผาของเสยีอันตราย 

  ** ไมมีการเผาของเสยีอันตรายเน่ืองจากเตาเผาชํารุด 

 

ในปงบประมาณ 2559 นี้ ทางฝายความปลอดภัยฯ ยังคงปฏิบัติตามแนวทางการคัดแยกของเสีย

อันตรายประเภทของเสียสารเคมี/กากสารเคมี ออกเปน 3 กลุม คือ 1. กลุมของเสียอันตรายชนิดไวไฟหรือติดไฟ

ไดงาย 2.กลุมของเสียอันตรายชนิดไมไวไฟ และ 3. กลุมของเสียอันตรายชนิดติดไฟยากหรือเผาแลวทําใหเกิด

ควันดํา   โดยของเสียอันตรายกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 จะทําการเผาทําลายดวยเตาเผาของ สวทช. สวนกลุมท่ี 3 

จะรวบรวมใหไดปริมาณมากพอและสงกําจัดภายนอก  ท้ังนี้เพ่ือลดปริมาณการใชน้ํามันในการเผาทําลายของเสีย

อันตรายโดยเนนการใชของเสียอันตรายท่ีไวไฟเปนเชื้อเพลิงในการเผาไหมแทน ตลอดจนเปนการลดโอกาส    

การเกิดปญหาควันดําขณะทําการเผาของเสียอันตราย และชวยยืดอายุการใชงานเตาเผา เนื่องจากมีอายุการใช

งานมายาวนาน จึงไมเหมาะท่ีจะใชงานอยางหนักดวยการเผาของเสียปริมาณมาก 
 

ตารางท่ี 3-2 ปริมาณของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมีท่ีเผาทําลาย ในปงบประมาณ 2550 ถึง 2559 

ปงบ

เดือน 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

ตุลาคม -        639.3   912.0     1,246.3    -      66.6       482.1   371.7   696.1   702.7   

พฤศจิกายน -        1,027.0 541.2     1,695.9    83.3     -         794.1   634.5   688.6   631.3   

ธันวาคม 606.0     746.6   1,346.1   1,025.6    -      491.45    -      352.5   -      748.2   

มกราคม 622.1     741.4   510.2     397.4      -      1,112.7    513.7   179.2   -      723.1   

กุมภาพันธ 1,680.3   1,642.3 1,035.5   795.3      -      1,809.8    495.0   663.22 238.70 288.40 

มีนาคม 632.2     -      2,186.2   1,975.8    61.8     109.2      766.0   617.9   568.3   641.6   

เมษายน 1,279.7   1,446.5 414.5     1,996.9    1,684.6 12.8       403.5   -      -      226.1   

พฤษภาคม 1,155.9   -      721.0     478.3      2,399.6 -         586.2   528.2   333.2   339.8   

มิถุนายน 1,293.0   851.7   1,686.2   1,958.3    2,948.5 -         471.6   490.7   605.7   683.3   

กรกฎาคม 1,415.0   -      1,096.9   1,513.5    1,179.2 -         600.5   526.7   -      626.3   

สิงหาคม 719.4     -      1,263.8   1,528.3    -      -         606.1   530.2   737.6   568.9   

กันยายน 4,129.6   -      606.6     1,639.4    67.8     1,129.1    308.9   586.1   758.2   540.5   

รวม 13,533.2 7,094.8 12,320.2 16,251.0   8,424.8 4,731.65  6,027.7 5,480.9 4,626.4 6,720.2 

ปริมาณของเสียอันตรายประเภทสารเคมีที่เผาทําลาย (กิโลกรัม)

 
 

3.2 ของเสียอันตรายท่ีจัดสงใหหนวยงานภายนอกรับไปกําจัด 

ในปงบประมาณ 2559 ไดทําการแยกประเภทขยะของเสียอันตราย เพ่ือใหหนวยงานภายนอกท่ี

ไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการอยางถูกตองตามกฎหมาย รับดําเนินการขนสงและกําจัด โดยแบงเปน  2 ประเภท 

ดังตอไปนี้ 
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3.2.1 ของเสียอันตรายประเภทของเสียติดเชื้อ/ปนเปอนสารเคมี ในปงบประมาณ 2559 นี้ไดวาจาง

หางหุนสวนจํากัด ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส ดําเนินการขนสงและกําจัด เปนจํานวน 51 ครั้ง น้ําหนักรวมท่ี

สงไป 21,496.56 กิโลกรัม ท้ังนี้มีของเสียติดเชื้อปนเปอนสารเคมีท่ีสงกําจัดตั้งแตปงบประมาณ 2549 ถึง 2559 

รวมท้ังสิ้น 124,572.7 กิโลกรัม ดังแสดงในตารางท่ี  3-3 สวนตารางท่ี 3-4 เปรียบเทียบรอยละของการเพ่ิม-ลด 

ปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีท่ีสงออกใหหนวยงานภายนอกดําเนินการขนสงกําจัด ตั้งแตปงบประมาณ       

2549 ถึง 2559 และรูปท่ี 3-1 แสดงถึงแนวโนมปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีท่ีสงออกใหหนวยงาน

ภายนอกดําเนินการขนสงและกําจัด 

3.2.2 ของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมี/กากสารเคมี ในปงบประมาณ 2559 นี้ ไดวาจาง

บริษัทฟอรซี คอรปอเรชั่น จํากัด 4 ครั้ง น้ําหนักรวมท่ีสงไป 18,250 กิโลกรัม (ท่ีไดรวมน้ําหนักของของเสีย

ประเภทหลอดไฟและถายไฟฉาย แบตเตอรี่ท่ีหมดอายุ)  ดังแสดงในตารางท่ี 3-5 ท้ังนี้มีของเสียสารเคมีท่ีเริ่มสง

กําจัด ตั้งแตปงบประมาณ 2555 ถึง 2559 รวมท้ังสิ้น 67,060.50 กิโลกรัม สวนตารางท่ี 3-6 เปรียบเทียบรอยละ

ของการเพ่ิม-ลด ปริมาณของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมี/กากสารเคมี ท่ีสงออกใหหนวยงานภายนอก

ดําเนินการขนสงกําจัด ตั้งแตปงบประมาณ 2555 ถึง 2559 

การสงขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีใหบริษัทเอกชนรับไปกําจัดดังกลาว นอกจากจะเปนการควบคุม

ตนทุนการเผาของเสียอันตรายของ สวทช. แลว ยังชวยใหสามารถเผาทําลายของเสียอันตรายจําพวกสารเคมีตอ

ครั้งไดมากข้ึนเปนการลดปญหาและความเสี่ยงท่ีเกิดจากการสะสมของเสียอันตรายในกรณีท่ีบางเดือน

หองปฏิบัติการสงของเสียอันตรายมาใหเผาทําลายในปริมาณมาก 
 

ตารางท่ี 3-3 ปริมาณขยะติดเช้ือปนเปอนสารเคมีท่ีสงใหบริษัทเอกชนรับไปกําจัดปงบประมาณ 2549 ถึง 2559 

ปงบ

เดือน 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

ตุลาคม 0 180.2    479.0    661.0      207.0      709.0      353.0      1,233.0    2,351.0    1,685.69  1,957.38  

พฤศจิกายน 0 267.7    426.0    384.0      1,078.5    680.0      0 1,378.0    2,434.0    1,269.09  1,545.65  

ธันวาคม 0 217.3    281.0    656.0      589.0      1,378.0    1,108.0    1,172.0    1,198.0    1,130.05  1,243.74  

มกราคม 200.0    391.0    459.0    413.0      597.0      695.0      897.0      956.0      1,085.0    1,157.14  1,459.98  

กุมภาพันธ 214.0    343.0    547.0    510.0      556.0      716.0      1,194.0    1,358.0    1,385.0    1,322.12  1,732.28  

มีนาคม 257.0    239.2    608.0    305.0      2,125.0    1,022.0    1,040.0    1,405.0    1,590.4    1,458.34  1,639.43  

เมษายน 0 0 338.0    711.0      441.0      678.5      849.4      1,085.0    1,360.2    977.35    2,030.70  

พฤษภาคม 390.3    889.3    396.0    711.0      2,445.0    931.5      1,072.1    1,104.0    1,632.9    1,152.23  1,293.12  

มิถุนายน 226.0    299.3    453.0    515.0      453.0      1,151.0    1,030.5    757.0      1,322.3    1,599.35  2,163.27  

กรกฎาคม 174.0    296.3    1,058.0 486.0      1,333.0    911.0      1,723.5    2,171.0    1,387.1    1,922.31  2,060.26  

สิงหาคม 242.0    301.8    632.0    654.0      545.0      859.0      1,255.0    1,386.0    1,777.1    1,615.16  1,914.36  

กันยายน 77.0      541.5    411.0    668.0      968.0      955.0      1,160.0    1,139.0    1,325.2    1,580.44  2,456.40  

รวม 1,780.3  3,966.6 6,088.0 6,674.0    11,337.5  10,686.0  11,682.5  15,144.0  18,847.9  16,869.27 21,496.57 

ปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีที่สงกําจัด (กิโลกรัม)

 
 

หมายเหตุ : * สง Activated Carbon ที่ใชแลวสงไปกําจัดรวมกับขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี 
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ตารางท่ี 3-4 เปรียบเทียบรอยละของการเพ่ิม-ลด ปริมาณขยะติดเช้ือปนเปอนสารเคมีท่ีสงออกใหหนวยงาน

ภายนอกดําเนินการขนสงกําจัด ตั้งแตปงบประมาณ 2549 ถึง 2559 

ปงบประมาณ ปริมาณขยะติดเช้ือปนเปอนสารเคมี (กิโลกรัม) 
รอยละของการ เพ่ิม-ลด 

เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

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 

2558 16,869.27 -10.5 

2559 21,496.56 +27.4 

รวม 124,572.67  

 

 

 
 

รูปท่ี 3-1 แนวโนมปริมาณขยะติดเช้ือปนเปอนสารเคมีท่ีสงออกใหหนวยงานภายนอกดําเนินการขนสงกําจัด 

ตั้งแตปงบประมาณ 2549 ถึง 2559 
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ตารางท่ี 3-5 ปริมาณของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมี หลอดไฟเส่ือมสภาพ ถานไฟฉาย แบตเตอรี่

เส่ือมสภาพ ท่ีสงใหหนวยงานภายนอกนําไปดําเนินการขนสงและกําจัด ในปงบประมาณ 2559 

วันท่ีขนยายสงกําจัด 

ประเภทของเสียอันตรายและปริมาณท่ีสงกําจัด (กิโลกรัม) 

สารเคมี หลอดไฟเส่ือมสภาพ 
ถานไฟฉาย แบตเตอรี่

เส่ือมสภาพ  

28 ธันวาคม 2558 3,990 0 0 

29 เมษายน 2559 6,500 10 0 

27 กรกฎาคม 2559 4,820 140 30 

19 กันยายน 2559 2,620 100 40 

รวม 17,930 250 70 
 

จากตารางท่ี 3-5 พบวา ในปงบประมาณ 2559 นี้ยังคงดําเนินการสงของเสียประเภทหลอดไฟ และ

ถานไฟฉาย แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ขนยายออกไปกําจัด โดยไดขนสงไปพรอมกับการขนสงของเสียประเภท

สารเคมี เพ่ือนําไปกําจัดใหมีความเหมาะสมและถูกวิธีตอไป รวมถึงเพ่ือเปนการลดตนทุนคาพาหนะในการจาง

ขนสงในแตละครั้งลงไดอีก ดังนั้นคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการจัดการกําจัดของเสียประเภทเหลานี้ จะนํามาคิดตนทุน

การจัดการของเสียฯ ดวย ซ่ึงจะกลาวถึงตนทุนการจัดการของเสียฯ ในบทท่ี 4 ตอไป 
 

ตารางท่ี 3-6 เปรียบเทียบรอยละของการเพ่ิม-ลด ปริมาณของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมี/กาก

สารเคมี หลอดไฟ และถานไฟฉายแบตเตอรี่เส่ือมสภาพ ท่ีสงออกใหหนวยงานภายนอกดําเนินการขนสง

กําจัด ตั้งแตปงบประมาณ 2555 ถึง 2559 

ปงบประมาณ ปริมาณของเสียอันตราย (กิโลกรัม) 
รอยละของการ เพ่ิม-ลด 

เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

2555 5,347.50 - 

2556 12,640.00 +136.4 

2557 17,213.00 +36.2 

2558 13,930.00 -19.1 

2559 18,250.00 +31.0 

รวม 67,380.50  
 

3.3 การใชน้ํามันเช้ือเพลิง ไฟฟาและน้ําประปา 

ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง (น้ํามันดีเซล) ท่ีใชในการเผาของเสียอันตรายรวมท้ังสิ้น 3,715 ลิตร มี

คาเฉลี่ยของอัตราการใชน้ํามันในการเผาของเสียอันตรายเทากับ 0.55 ลิตร/กิโลกรัมขยะ ซ่ึงมีคาลดลงมาจาก

ปงบประมาณ 2558 (ปงบประมาณ 2558 เทากับ 0.58 ลิตร/กิโลกรัมขยะ) รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3-7 
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และในตารางท่ี 3-7 แสดงถึงปริมาณไฟฟาท่ีใชในการเผาของเสียฯ ท้ังปมีคาเทากับ 1,248 หนวย ปริมาณ

สารเคมี (NaOH 50 %) ใชท้ังปเทากับ 630 กิโลกรัม  

ในสวนของน้ําประปาท่ีใชสําหรับระบบบําบัดมลพิษทางอากาศของเตาเผาของเสียอันตรายนั้น 

ตั้งแตปงบประมาณ 2555 ถึงปงบประมาณ 2559 ไมมีการใชน้ําประปาในกิจกรรมการเผาทําลายของเสีย 

เนื่องจากไดนําน้ําท่ีผานระบบบําบัดน้ําเสียมาใชในกิจกรรมการเผาทําลายของเสียอันตราย จึงลดปริมาณการใช

น้ําประปาสําหรับกิจกรรมการเผาทําลายของเสียอันตรายรอยละ 100 จากปงบประมาณ 2555 
 

ตารางท่ี 3-7 ปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิง (น้ํามันดีเซล)ใชในการเผา ปริมาณของเสียอันตรายท่ีเผา และอัตราการ

ใชน้ํามันในการเผาของเสีย ปงบประมาณ 2559 

เดือน ป 
น้ํามันเช้ือเพลิงท่ีใช 

(ลิตร) 

ของเสียอันตรายท่ีเผา 

(กิโลกรัม) 

อัตราการใชน้ํามัน 

(ลิตร/กิโลกรัม) 

ตุลาคม 2558 400 702.7 0.57 

พฤศจิกายน 2558 346 631.3 0.55 

ธันวาคม 2558 378 748.2 0.51 

มกราคม 2559 390 723.1 0.54 

กุมภาพันธ 2559 159 288.4 0.55 

มีนาคม 2559 353 641.6 0.55 

เมษายน 2559 126 226.1 0.56 

พฤษภาคม 2559 192 339.8 0.57 

มิถุนายน 2559 352 683.3 0.52 

กรกฎาคม 2559 339 626.3 0.54 

สิงหาคม 2559 325 568.9 0.57 

กันยายน 2559 355 540.5 0.66 

รวม 3,715 6,720.2  

ปงบประมาณ 2559 คาเฉล่ียอัตราการใชน้ํามัน 0.55 ลิตร ตอ ของเสียอันตราย 1 กิโลกรัม 
  

จากตารางท่ี 3-7 พบวามีการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในการเผาทําลายของเสียอันตรายในปริมาณ 3,715 

ลิตร และในการทดสอบระบบเตาเผาของเสียอันตรายทุกสัปดาห ท่ีมีการทดสอบจุดหัวเผาจะมีการใชน้ํามัน

เชื้อเพลิงตลอดท้ังปงบประมาณ  231 ลิตร ดังนั้นในปงบประมาณ 2559 นี้ จึงมีการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของระบบ

เตาเผาของเสียอันตรายรวมท้ังสิ้น 3,946 ลิตร และจากขอมูลท่ีปรากฎในตารางท่ี 3-7 แสดงใหเห็นถึงการเผา

ของเสียอันตรายท่ีมีความตอเนื่องตลอดป มีการเผาของเสียอันตรายทุกเดือน โดยสวนใหญจะดําเนินการเผา  

ของเสียฯ อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง แตในเดือนกุมภาพันธ เมษายน และพฤษภาคม 2559 มีการเผาของเสียฯ

เพียง 1 ครั้งตอเดือน เนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ 2559 มีปริมาณของเสียฯ ไมเพียงพอตอการเผาใน           
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รอบท่ี 2 ของเดือน ซ่ึงจะมีความไมคุมคาหากดําเนินการเผาของเสียในปริมาณท่ีนอยกวา 200 กิโลกรัมของเสีย 

และในชวงระหวางวันท่ี 25 เมษายน ถึง 27 พฤษภาคม 2559 มีการชํารุดของอุปกรณสําคัญของเตาเผาของเสีย

อันตรายคือ ทอน้ําท่ีสงไปหอ Quencher แตกรั่วไมสามารถใชงานเตาเผาได ทําใหตองมีการหยุดซอมแซม

อุปกรณดังกลาว รายละเอียดของอุปกรณของระบบเตาเผาของเสียอันตรายท่ีเกิดการชํารุดเสียหาย และ

เสื่อมสภาพตามอายุการใชงานจะกลาวในบทท่ี 7 การซอมบํารุงและปรับปรุงระบบเตาเผาของเสียอันตราย ตอไป 
 

ตารางท่ี 3-8 ปริมาณไฟฟา น้ําประปา และสารเคมีท่ีใชในการเผาของเสียอันตราย ปงบประมาณ 2559 
 

เดือน ป 

ปริมาณของเสีย

อันตรายท่ีทําการเผา 

(กิโลกรัม) 

ปริมาณท่ีใช  

ไฟฟา  

 (หนวย) 

น้ําประปา  

(หนวย) 

สารเคมี  (NaOH 50 %) 

 (กิโลกรัม) 

ตุลาคม 2558 702.7 120 0 60 

พฤศจิกายน 2558 631.3 113 0 60 

ธันวาคม 2558 748.2 121 0 60 

มกราคม 2559 723.1 114 0 60 

กุมภาพันธ 2559 288.4 53 0 30 

มีนาคม 2559 641.6 117 0 60 

เมษายน 2559 226.1 86 0 30 

พฤษภาคม 2559 339.8 108 0 30 

มิถุนายน 2559 683.3 111 0 60 

กรกฎาคม 2559 626.3 107 0 60 

สิงหาคม 2559 568.9 96 0 60 

กันยายน 2559 540.5 102 0 60 

รวม 6,720.2 1,248 0 630 

หมายเหตุ: 

1. ปริมาณการใชไฟฟา อาจไมแปรผันตามปริมาณของเสียอันตรายที่ทําการเผา ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆดวย เชน มกีารใชงานตูแชขยะ

ติดเชื้อปนเปอนสารเคมีเพื่อรอการสงกําจัด, การใชงานพัดลมไอน้ําเพื่อระบายความรอน เปนตน 

2. เร่ิมมีการใชน้ําที่ผานการบาํบัดจากระบบบําบัดน้าํเสียรวมของ สวทช. มาใชในกิจกรรมการเผาทําลายของเสียอันตราย เดือนกุมภาพันธ 

2555 
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บทที่ 4 

คาใชจายในการกําจัดทําลายของเสียอันตราย 

 

คาใชจายในการกําจัดทําลายของเสียอันตรายท้ังหมดตลอดท้ังปงบประมาณ 2559 รวมท้ังสิ้น 

1,346,458.13 บาท  แบงออกเปน  

- คาใชจายประจํา (Fix Cost) 127,459.00 บาท 

- คาใชจายผันแปร (Vary Cost) 1,218,999.13 บาท 

รายละเอียดของคาใชจายตางๆ ในแตละรายการแสดงในตารางท่ี 4-1 

เม่ือนําคาใชจายท้ังหมดในป 2559 ท่ีใชในการกําจัดของเสียอันตราย (คาใชจายในการเผาทําลาย

ดวยเตาเผา มีปริมาณของเสีย 6,720.2 กิโลกรัม รวมคาใชจายในการสงขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี(IW) ปริมาณ 

21,496.56 กิโลกรัม และของเสียสารเคมี(CW)ใหบริษัทเอกชนรับไปกําจัด ปริมาณ 18,250 กิโลกรัม ซ่ึงปริมาณ 

ของเสียดังท่ีกลาวมาจะมีปริมาณรวมท้ังหมด 39,746.56 กิโลกรัม) มาคํานวณหาตนทุนของการกําจัดของเสีย

อันตรายจะมีคาเทากับ 33.88 บาท/กิโลกรัม (เปนตนทุนท่ีไมคิดรวมคาเสื่อมราคาของเตาเผาของเสียอันตราย) 

เม่ือเปรียบเทียบกับตนทุนในการกําจัดปงบประมาณ 2557 พบวามีคาลดลงมาเพียง 0.12 บาทตอกิโลกรัมของ

เสีย คิดเปนรอยละ 0.35 ของราคาตนทุนการเผาของเสียอันตรายท่ีลดลงมา 

จากราคาตนทุนการเผาของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2559 นี้พบวามีคาใชจายผันแปรและ

คาใชจายประจําท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากปงบประมาณ 2558 คาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนเหลานี้สวนใหญมาจากการปรับคาสินคา

การใหบริการ คาแรงของผูปฏิบัติงาน รวมถึงปริมาณของเสียท่ีสงไปกําจัดเพ่ิมสูงข้ึน และในสวนคาใชจายการ

บํารุงรักษา ซอมแซมอุปกรณเตาเผาของเสียอันตรายพบวามีคาสูงข้ึนมากกวาปงบประมาณ 2558 เชนเดียวกัน

การคํานวนตนทุนในการกําจัดของเสียอันตรายจะนําคาใชจายในเรื่องการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบ อวท. 

แบบ Ambient Air 24 ชั่วโมง มาใสไวในคาใชจายประจํา เนื่องจากเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีตองมีการดําเนินการตรวจ

ติดตามทุกป และเปนการเฝาระวังมลพิษท่ีอาจจะเกิดจากกิจกรรมการเผาของเสียอันตราย ของ สวทช. ได 

ในปงบประมาณ 2559 นี้ยังคงมีการคัดแยกของเสียอันตรายออกเปน 3 กลุม เพ่ือลดปริมาณการใช

น้ํามันในการเผาทําลายของเสียอันตราย โดยเนนการใชของเสียอันตรายท่ีไวไฟเปนเชื้อเพลิงในการเผาไหมแทน

น้ํามัน ตลอดจนมีการนําน้ําท่ีผานการบําบัดจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ สวทช. มาใชกับระบบบําบัดมลพิษ

ทางอากาศของเตาเผาทําใหไมมีการนําน้ําประปามาใชกับระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ   ดังรายละเอียดท่ีได

กลาวไวแลวบทท่ี 3 (หัวขอ 3.3 การใชน้ํามันเชื้อเพลิง ไฟฟา และน้ําประปา)  ในสวนของราคาน้ํามันดีเซลนั้น

พบวาราคาเฉลี่ยในปงบประมาณ 2559 เทากับ 22.88 บาท/ลิตร ซ่ึงมีราคาเฉลี่ยลดลงมาจากปงบประมาณ 

2558 เทากับ 3.27 บาท คิดเปนรอยละ 14.80 รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4-2 และรูปท่ี 4-1 

อยางไรก็ตามในปงบประมาณ 2559 นี้ จะไมนําคาเสื่อมราคาของการกอสรางเตาเผาพรอมอาคาร 

มาคิดคํานวนหาตนทุนการกําจัดของเสีย เนื่องจากเตาเผามีอายุการใชงานมากกวา 10 ปแลว จึงไมสามารถ

คํานวนคาเสื่อมราคาไดอีก แตอยางไรก็ตามในสวนของคาใชจายผันแปร ยังคงมีคาการปรับปรุงซอมแซมอุปกรณ
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ของระบบเตาเผาของเสียอันตรายท่ีเกิดการชํารุดเสียหาย และเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน ตามรายการท่ีได

แสดงในตารางท่ี 4-1 
 

ตารางท่ี 4-1 คาใชจายของระบบเตาเผาของเสียอันตราย ประจําปงบประมาณ 2559 
 

รายการ จํานวน หนวย จํานวนเงิน (บาท) 

1. คาใชจายประจํา (Fix Cost)    

คาบริการตรวจวัดดานส่ิงแวดลอมและสอบเทียบเครื่องมือวัด    

1.1 คาตรวจวัดอากาศเสียท่ีปลองเตาเผา  2 ครั้ง 47,000.00 

1.2 คาตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบ อวท. แบบ Ambient Air 24 

ชั่วโมง 
2 ครั้ง 50,800.00 

1.3 คาตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน 1 ครั้ง 15,000.00 

1.3 คาสอบเทียบหัววัดอุณหภูมิอุปกรณเตาเผาของเสียอันตราย 1 ครั้ง 14,659.00 

รวมคาใชจายประจํา (Fix Cost)   127,459.00 
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ตารางท่ี 4-1 คาใชจายของระบบเตาเผาของเสียอันตราย ประจําปงบประมาณ 2559 (ตอ) 

รายการ จํานวน หนวย จํานวนเงิน (บาท) 

2. คาใชจายผันแปร (Vary Cost)    

คาดําเนินการ    

2.1 คานํ้ามันเชื้อเพลิง  3,946 ลิตร 90,284.48 

2.2 คาไฟฟา 1,248 หนวย 4,586.33 

2.3 คานํ้าประปา 0 หนวย 0 

2.4 คาสารเคมี (NaOH 50%) 630 กิโลกรัม 9,998.10 

2.5 คาแรงเจาหนาท่ีขนขยะไปเตาเผา1 296 คน-ชม. 29,600.00 

2.6 เจาหนาท่ีรับขยะท่ีเตาเผา2 296 คน-ชม. 20,720.00 

2.7 คาแรงเจาหนาท่ีควบคุมระบบการจัดการของเสีย3 1,144 คน-ชม. 140,207.36 

2.8  คาจางเหมาบริษัทเอกชนกําจัดของเสียอันตราย (IW)4 21,496.56 กิโลกรัม 257,958.72 

2.9  คาจางเหมาบริษัทเอกชนกําจัดของเสียสารเคมี (CW) 4 ครั้ง   585,825.00 

- คากําจัดสารเคมีเส่ือมสภาพ 17,930 กิโลกรัม  

- คากําจัดหลอดไฟ 250 กิโลกรัม  

- คากําจัดถานไฟฉาย แบตเตอรี่หมดอาย ุ 70 กิโลกรัม  

คาวัสดุอุปกรณส้ินเปลือง    

ไมมีการเติมนํ้ายาสารดับเพลิง    

คาวัสดุอุปกรณ จางเหมาซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง    

2.10 ไมแผนรองพ้ืนตะแกรงใสขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี 1  งาน 1,000.00 

2.11 กระเบ้ืองมุงหลังคาอาคารเตาเผาของเสียอนัตรายและคาแรง 1 งาน 600.00 

2.12 เครื่องปรับอากาศของหองควบคุมเตาเผาของเสียอันตราย 1 เครื่อง 20,865.00 

2.13 ทอนํ้าสงไปหอ Quencher (ทอ Stainless Steel) 1 ชุด 37,310.90 

2.14 จอแสดงผลคาความเปนกรดดางของตูควบคุมเตาเผาของเสีย

อันตราย 
1  ชุด 

8,273.24 

2.15 หัววัดคาความเปนกรดดางของ pH Meter และการสอบเทียบ

หัววัดคา pH ของบอนํ้าหมุนเวียน เตาเผาของเสียอันตราย 
1 ชุด 

10,486.00 

2.16 แบตเตอรี่หัววัด pH Meter ของบอนํ้าหมุนเวียน เตาเผาของเสีย

อันตราย 
1 ชุด 

1,284.00 

รวมคาใชจายผันแปร (Vary Cost)   1,218,999.13 

รวมคาใชจายท้ังส้ิน   1,346,458.13 

หมายเหตุ:  

1. อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม คือ เจาหนาที่ขนขยะไปเตาเผา 1 คน ทํางาน 148 คร้ัง คร้ังละ 2 ชม. ชม. ละ 100 บาท 

2. อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม คือ เจาหนาที่รับขยะที่เตาเผา 1 คน ทํางาน 148 คร้ัง คร้ังละ 2 ชม. ชม. ละ 70 บาท 

3. อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม 

3.1 จนท.1 (ทํางานระบบการจัดการของเสีย 4 ชม. ตอวัน (4 คน-ชม.) ใน 1 ปมีวันทํางาน 244 วัน คาแรง 113.36 บาท/ชม.) 

คิดเปน 976 คน-ชม. เปนจํานวนเงิน 110,639.36 บาท 

3.2 จนท.2 (ทํางานระบบการจัดการของเสีย 8 ชม. ตอวัน (8 คน-ชม.) ใน 1 ปมีวันทํางาน 14 วัน  คาแรง 176 บาท/ชม.) 

คิดเปน 168 คน-ชม. เปนจํานวนเงิน 29,568.00 บาท 

4. อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมคาจางเหมาบริษัทเอกชนกาํจัดของเสียอันตราย (IW) จาํนวนเงิน 12 บาทตอกิโลกรัมขยะ 
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ตารางท่ี 4-2 ตนทุนการกําจัดของเสียอันตรายและราคาน้ํามันดีเซลปงบประมาณ 2546 ถึง 2559  

ปงบประมาณ 
ตนทุน ราคาน้ํามันดีเซล (เฉล่ีย) 

บาท/กิโลกรัม รอยละของการ เพ่ิม-ลด บาท/ลิตร* รอยละของการ เพ่ิม-ลด 

2546 51.60 - 12.79 - 

2547 44.11 -14.52   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 

2558 34.00 -2.86 26.15 -12.78 

2559 33.88 -0.35 22.88 -14.80 

หมายเหตุ :*  ราคาน้ํามันขายปลีกของปม ปตท.  
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รูปท่ี 4-1 ราคาน้ํามันดีเซลเฉลี่ยและตนทุนการกําจัดในแตละปงบประมาณ 
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บทที่ 5 

การเฝาระวังควบคุมมลพิษทางอากาศและสภาพแวดลอมจากการเผาทําลายของเสียอันตราย 

 

5.1 ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ 

ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศของเตาเผาของเสียอันตรายประกอบดวย สครับเบอรแบบเปยก         

(Wet Scrubber) ท่ีใชสารละลายดาง (NaOH) ในการฟอกไอกรดและอากาศเสีย และหอดูดซับ (Adsorbtion 

Chamber) ท่ีใช Activated Carbon ในการดูดซับกลิ่นและบําบัดมลพิษทางอากาศกอนปลอยออกสูบรรยากาศ 

การบํารุงรักษาระบบบําบัดมลพิษทางอากาศจะทําการตรวจสภาพปละ 1 ครั้ง และทําการเปลี่ยน Activated 

Carbon เม่ือผลการตรวจสอบพบวามีความสามารถในการดูดซับนอยกวา 40 % 

การซอมบํารุงเตาเผาของเสียอันตรายใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงาน และทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพตามท่ีไดออกแบบไวเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งในการปองกันมลพิษทางอากาศ ในปงบประมาณ 2559 

นี้ ยังคงมีการดําเนินการตรวจสอบอุปกรณเตาเผาของเสียฯ โดยแบงเปนชวงเวลา กอนเผา ในระหวางการเผา 

และหลังจากท่ีเผาของเสียอันตรายเสร็จเรียบรอยแลว ซ่ึงพบวา อุปกรณเตาเผาของเสียอันตรายโดยสวนใหญยัง

อยูในสภาพท่ียังสามารถใชงานได แตดวยสภาพและอายุการใชงานของตัวเตาเผาเอง จะตองไมถูกใชงานอยาง

หนัก เผาของเสียอันตรายไดในลักษณะแบบประคับประคอง คือเผาไดประมาณเดือนละ 2 ครั้ง และในสวนของ 

Activated Carbonท่ีใชงานอยูปจจุบันนี้ยังมีประสิทธิภาพในการดูดซับท่ีดี จึงไมมีความจําเปนท่ีจะตองเปลี่ยน

วัสดุดูดซับ จากบันทึกผลการซอมบํารุงเตาเผาของเสียอันตรายประจํารายไตรมาส 1-4 ของปงบประมาณ 2559 

สรุปไดดังรายละเอียดตอไปนี้  
 

อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 1. ตัวเตาเผาและหองเผาไหม 1-2 

การดําเนินการตรวจสอบกอนเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา พบวาสภาพปูนในตัวเตาเผาหองท่ี 1 เสื่อมสภาพเปนผงบริเวณพ้ืนเตาและเห็นรอยตอของ

แผนคอนกรีตเปนรอง หัววัดอุณหภูมิปกติ หองเผาไหมท่ี 2 ใชงานไดตามปกติ 

การดําเนินการตรวจสอบในระหวางการเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  พบวาสภาพผนังปูนสีแดงเนื่องจากโดนความรอนในการเผาของเสียอันตรายสารเคมี 

การดําเนินการตรวจสอบหลังการเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  พบวามีแผนคอนกรีตเปนรอยแตก แตยังสามารถเผาของเสียอันตรายสารเคมีไดตามปกติ 

รูปภาพประกอบ 
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อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 2. พัดลมจายอากาศ ตัวท่ี 1,2 

การดําเนินการตรวจสอบกอนเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  พบวาการทํางานของพัดลมทํางานไดตามปกติ 

การดําเนินการตรวจสอบในระหวางการเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  พบวาการทํางานของพัดลมทํางานปกติและระบายควันไดดี 

การดําเนินการตรวจสอบหลังการเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  พบวาการทํางานของพัดลมทํางานปกติ 

รูปภาพประกอบ 

 

 

อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 3. หัวเผา ตัวท่ี 1 และ 2 

การดําเนินการตรวจสอบกอนเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  พบวาการทํางานของหัวเผาท่ี1 และ 2 ทํางานไดตามปกติ 

การดําเนินการตรวจสอบในระหวางการเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  พบวาการทํางานของหัวเผาท่ี1 และ 2 ทํางานไดตามปกติ 

การดําเนินการตรวจสอบหลังการเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  พบวาการทํางานของหัวเผาท่ี1 และ 2 ทํางานไดตามปกติ 

รูปภาพประกอบ 
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อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 4. ระบบปอนขยะ 

การดําเนินการตรวจสอบกอนเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  พบวาการทํางานระบบปอนขยะทํางานไดตามปกติ 

การดําเนินการตรวจสอบในระหวางการเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  พบการทํางานของกระบอกไฮดรอลิคเปด – ปดประตูเตาเผาน้ํามันรั่วซึมเล็กนอยแตไมมี

ผลกระทบตอการเผาของเสียอันตราย 

การดําเนินการตรวจสอบหลังการเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  พบวาการทํางานระบบปอนขยะทํางานไดตามปกติ 

รูปภาพประกอบ 

 

 

อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 5. ระบบจายและเก็บน้ํามันเช้ือเพลิง 

การดําเนินการตรวจสอบกอนเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  พบการทํางานระบบจายและเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใชงานไดตามปกติ 

การดําเนินการตรวจสอบในระหวางการเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  พบการทํางานระบบจายและเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใชงานไดตามปกติ 

การดําเนินการตรวจสอบหลังการเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  พบการทํางานระบบจายและเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใชงานไดตามปกติ 

รูปภาพประกอบ 
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อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 6. หอลดอุณหภูมิ 

การดําเนินการตรวจสอบกอนเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  พบการทํางานหอลดอุณหภูมิใชงานไดตามปกติ 

การดําเนินการตรวจสอบในระหวางการเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  พบการทํางานหอลดอุณหภูมิใชงานไดตามปกติ 

การดําเนินการตรวจสอบหลังการเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  พบการทํางานหอลดอุณหภูมิใชงานไดตามปกติ 

รูปภาพประกอบ 

 

อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 7. ปมสูบน้ําหมุนเวียน 

การดําเนินการตรวจสอบกอนเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  พบบอน้ําเริ่มเสื่อมสภาพวัสดุเคลือบผิวหลุดทําใหสเตรนเนอรอุดตันงาย 

การดําเนินการตรวจสอบในระหวางการเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  การทํางานของปมสูบน้ําหมุนเวียนใชงานไดตามปกติ 

การดําเนินการตรวจสอบหลังการเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  การทํางานของปมสูบน้ําหมุนเวียนใชงานไดตามปกติ 

รูปภาพประกอบ 
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อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 8. ระบบฟอกอากาศ 

การดําเนินการตรวจสอบกอนเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  เปดดูสภาพโครงสรางของ  Activated   carbon ใชงานไดตามปกติ 

การดําเนินการตรวจสอบในระหวางการเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  เปดดูสภาพโครงสรางของ  Activated   carbon ใชงานไดตามปกติ สามารถดูดซับกลิ่น

และไอของเสียท่ีเกิดจากการเผาไหมไดดี                                                                                                      

การดําเนินการตรวจสอบหลังการเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  เปดดูสภาพโครงสรางของ  Activated   carbon ใชงานไดตามปกติ           

รูปภาพประกอบ 

 

 

อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 9. พัดลมดูดอากาศ 

การดําเนินการตรวจสอบกอนเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  ทําการอัดจารบีท่ีตลับลูกปนท้ังสองขางตรวจสายพาน พัดลมดูดอากาศทํางาน 

การดําเนินการตรวจสอบในระหวางการเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  พัดลมดูดอากาศทํางานไดตามปกติ 

การดําเนินการตรวจสอบหลังการเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  พัดลมดูดอากาศทํางานไดตามปกติ 

รูปภาพประกอบ 
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อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 10. ปลองควัน 

การดําเนินการตรวจสอบกอนเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  สถาพโครงสรางโดยเฉพาะระหวางขอตอของโครงสรางปลองควันพบเริ่มมีสนิทผุกรอนและ

ตรงหมวกของปลองชํารุด หลุดออกจากปลอง 

การดําเนินการตรวจสอบในระหวางการเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  ปลองควันใชไดงานปกติ และหมวกของปลองชํารุด หลุดออกจากปลอง แตไมเปนอุปสรรค

ในระหวางการปฏิบัติงานการเผาของเสียอันตราย 

การดําเนินการตรวจสอบหลังการเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  ปลองควันใชไดงานปกติ 

รูปภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: อยูในระหวางดําเนินการหาผูรับเหมามาดําเนินการซอมแซมใหกลับมาอยูในสภาพปกติ 
 

อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 11. ตูควบคุม 

การดําเนินการตรวจสอบกอนเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  ตรวจอุปกรณในตู  แม็กเนติก   เบรกเกอร  สายและจุดตอสาย ทดสอบระบบทํางานปกติ 

การดําเนินการตรวจสอบในระหวางการเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  ตรวจดูอุปกรณในตูควบคุมทํางานปกติ 

การดําเนินการตรวจสอบหลังการเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา   ตรวจดูอุปกรณในตูควบคุมทํางานปกติ 

รูปภาพประกอบ 
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อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 12. กลองวงจรปด 

การดําเนินการตรวจสอบกอนเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  เปดกลองสังเกตจากภาพมอนิเตอร ทํางานปกติ 

การดําเนินการตรวจสอบในระหวางการเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  เปดกลองสังเกตจากภาพมอนิเตอร ทํางานปกติ 

การดําเนินการตรวจสอบหลังการเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  เปดกลองสังเกตจากภาพมอนิเตอร ทํางานปกติ 

รูปภาพประกอบ 

 

 

อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 13. ปมสูบจาย Sodium   hydroxide 

การดําเนินการตรวจสอบกอนเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  ตรวจสภาพสวิตซ  ฟุตวาลว  สายสงสภาพและการทํางานปกติ 

การดําเนินการตรวจสอบในระหวางการเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  ตรวจสภาพสวิตซ  ฟุตวาลว  สายสงสภาพและการทํางานปกติ 

การดําเนินการตรวจสอบหลังการเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  ตรวจสภาพสวิตซ  ฟุตวาลว  สายสงสภาพและการทํางานปกติ 

รูปภาพประกอบ 
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5.2 การเฝาระวังทางดานมลพิษทางอากาศ 

ตามแผนการเฝาระวังและวัดผลดานสิ่งแวดลอมประจําปงบประมาณ 2559 กําหนดให มี          

การตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย และมลพิษทางอากาศท่ีระบายออกจาก

ปลองเตาเผาของเสียอันตรายปละ 2 ครั้ง โดยมีการกําหนดชวงของการตรวจวัดในเดือนมีนาคม และ กันยายน 

เพ่ือเปนตัวแทนการตรวจติดตามคุณภาพอากาศในแตละชวงของฤดูกาล คือ ฤดูรอน สภาพแหงแลง และฤดูฝน 

สภาพเปยกชื้น ตามลําดับ การตรวจวัดมลพิษทางอากาศตามแผนการเฝาระวังและวัดผลดานสิ่งแวดลอมนี้       

มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการเฝาระวังผลกระทบทางดานคุณภาพอากาศของบริเวณพ้ืนท่ีออนไหวรอบอุทยาน

วิทยาศาสตรประเทศไทย การปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากกิจกรรมการเผาทําลายของเสีย

อันตราย และเปนการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัดมลพิษทางอากาศของเตาเผาของเสีย

อันตราย สวทช. ดังนั้นจึงไดมีการกําหนดการตรวจวัดคาความเขมขนของสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศใน

วันเดียวกันท่ีทําการตรวจวัดมลพิษทางอากาศท่ีระบายออกจากปลองเตาเผาของเสียอันตราย 

นับตั้งแตเริ่มดําเนินการเผาของเสียอันตรายต้ังแตเดือนกันยายน 2545 จนถึงเดือนกันยายน 2559 

ไดดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศมาแลวเปนจํานวนท้ังสิ้น 26 ครั้ง โดยมีรายละเอียดและผลการตรวจวัด

คุณภาพอากาศสรุปไดดังตอไปนี้ 

5.2.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย แบบ Ambient Air  

24 ชั่วโมง โดยดําเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศ 2 พ้ืนท่ี ไดแก บริเวณโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

และ โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม ดังแสดงในรูปท่ี 5-1 แผนท่ีภาพถายทางอากาศ (Aerial 

photograph) ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงพิกัดของพ้ืนท่ีออนไหวท่ีอยูรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

และรูปท่ี 5-2 การเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศของบริเวณโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร และ 

โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม สวนตารางท่ี 5-1 เปนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบอุทยาน

วิทยาศาสตรประเทศไทย ในปงบประมาณ 2559 และกราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบอุทยาน

วิทยาศาสตรประเทศไทย ตั้งแตเริ่มดําเนินการตรวจวัดจนถึง ณ ปจจุบัน ดังแสดงในรูปท่ี 5-3  
 

ตารางท่ี 5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของบริเวณพ้ืนท่ีออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

ปริมาณความเขมขนฝุนขนาดเล็ก (PM-10), SO2 และ NO2 แบบ Ambient Air 24 ช่ัวโมง ปงบประมาณ 

2559 

จุดเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศ วันท่ีตรวจเก็บตัวอยาง 
ปริมาณความเขมขน (µg/m3) 

ฝุน (PM-10) SO2 NO2 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 
9-10 มีนาคม 2559 53.00 22.00 24.00 

5-6 กันยายน 2559 42.00 16.00 19.00 

โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม 
9-10 มีนาคม 2559 59.00 18.00 16.00 

5-6 กันยายน 2559 37.00 20.00 25.00 

คามาตรฐาน * 120 ** 300 ** 320  *** 
 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2559 

ฝายความปลอดภยัและส่ิงแวดลอม สํานักงานกลาง 36 

คําอธิบายเพิ่มเติม 

* คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) , 24 (2547), 28(2550), 33(2552) และ 36 (2553) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

** คามาตรฐาน 1. ฝุนขนาดเล็ก (PM-10) ไมเกิน 120 µg/m3 (มาตรฐานเฉล่ีย 24 ชั่วโมง) 

2. SO2 ไมเกิน 300 µg/m3 (มาตรฐานเฉล่ีย 24 ชั่วโมง) 

*** คามาตรฐาน 3. NO2 ไมเกิน 320 µg/m3 (มาตรฐานเฉล่ีย 1 ชั่วโมง) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5-1 แผนท่ีภาพถายทางอากาศ (Aerial photograph) แสดงถึงพิกัดของพ้ืนท่ีออนไหวท่ีอยูรอบ

อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

เตาเผาของเสียฯ 
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รูปท่ี 5-2 จุดเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศของบริเวณพ้ืนท่ีออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

แบบ Ambient Air 24 ช่ัวโมง 

  

จากตารางท่ี 5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของบริเวณพ้ืนท่ีออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตร

ประเทศไทย คือ บริเวณโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร และ โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม ใน

ปงบประมาณ 2559 คาพารามิเตอรท้ัง 3 คา คือ ปริมาณความเขมขนฝุนขนาดเล็ก (PM-10), ซัลเฟอรได

ออกไซด (SO2) และ ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เทียบกับ  คามาตรฐานของทางราชการแลวพบวาอยูในเกณฑ

มาตรฐานท้ังหมด 

ตารางท่ี 5-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนท่ีออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศ

ไทย ตั้งแตเริ่มดําเนินการตรวจวัดจนถึง ณ ปจจุบัน (ปงบประมาณ 2546 -2559) และเม่ือนําผลการตรวจวัด

คุณภาพอากาศโดยรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย มาทํากราฟเสนเพ่ือใหเห็นการเปลี่ยนแปลงในแตละครั้ง

ท่ีมีการตรวจวัด ดังแสดงในรูปท่ี 5-3 นั้นก็พบวาทุกคาพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานท้ังหมด  
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ตารางท่ี 5-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนท่ีออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

จุดตรวจวดั วันที่เก็บตัวอยาง 

มลพิษที่ทําการตรวจวดั  

ฝุนขนาดเล็ก (PM-10)  

24 ชม. (µg/m3) 

SO2 

 24 ชม. (µg/m3) 

NO2 

1 ชม. (µg/m3) 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

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 กันยายน 2549 32.20 16.44 13.14 

21 มีนาคม 2550 26.10 22.80 35.7 

13 กันยายน 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 กันยายน 2552 40.20 15.00 20.00 

  1 เมษายน 2553 40.98 18.00 20.00 

30 กันยายน 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 

22 มีนาคม 2556 38.00 16.00 22.00 

20 กันยายน 2556 28.12 12.00 20.00 

28 มีนาคม 2557 41.92 12.00 18.00 

26 กันยายน 2557 35.00 22.00 32.00 

18 มีนาคม 2558 45.00 14.00 20.00 

23 กันยายน 2558 36.00 20.00 24.00 

9 มีนาคม 2559 53.00 22.00 24.00 

5 กันยายน 2559 42.00 16.00 19.00 

คามาตรฐาน (ตองไมมากกวา)  120.00* 300.00* 320.00** 
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ตารางท่ี 5-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนท่ีออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย (ตอ) 

จุดตรวจวดั วันที่เก็บตัวอยาง 

มลพิษที่ทําการตรวจวดั  

ฝุนขนาดเล็ก (PM-10)  

24 ชม. (µg/m3) 

SO2 

 24 ชม. (µg/m3) 

NO2 

1 ชม. (µg/m3) 

โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม 

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 กันยายน 2549 38.00 18.00 20.00 

21 มีนาคม 2550 59.18 20.00 24.00 

13 กันยายน 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 กันยายน 2552 32.83 18.00 24.00 

  1 เมษายน 2553 44.74 31.00 24.00 

30 กันยายน 2553 32.97 15.0 21.00 

19 พฤษภาคม 2554 42.00 16.00 22.00 

 23 กุมภาพันธ 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 กันยายน 2556 33.02 21.00 28.00 

28 มีนาคม 2557 62.50 20.00 24.00 

26 กันยายน 2557 41.00 12.00 20.00 

18 มีนาคม 2558 37.00 12.00 18.00 

23 กันยายน 2558 30.00 18.00 16.00 

9 มีนาคม 2559 59.00 18.00 16.00 

5 กันยายน 2559 37.00 20.00 25.00 

คามาตรฐาน (ตองไมมากกวา)  120.00* 300.00* 320.00** 
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ตารางท่ี 5-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนท่ีออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย (ตอ) 

จุดตรวจวดั วันที่เก็บตัวอยาง 

มลพิษที่ทําการตรวจวดั  

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. ผลการตรวจวัดวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2546 จากรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย, 2546 

              ND หมายถึง ไมสามารถตรวจวัดคาได (มีคานอยกวา 14 µg/m3) 

*  หมายถึง คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 

2547 

**  หมายถึง คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนได

ออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 วันที่ 14 

สิงหาคม พ.ศ. 2552 

2. การเก็บตัวอยางและตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณ Science Camp ในวันที่ 24 มีนาคม 2548 เปนการเฝาระวังผลกระทบส่ิงแวดลอมเร่ืองฝุน 

ตรงบริเวณ Science Camp 

3. การเก็บตัวอยางและตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณ ปอม รปภ. หนา อวท. ในวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เปนการเฝาระวังผลกระทบส่ิงแวดลอมเร่ือง

ฝุน หลังเกิดภาวะน้ําทวมใหญชวงปลายป 2554 (ตนปงบประมาณ 2555)

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_51_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_51_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_91_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_91_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
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หมายเหตุ: การตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณปอม รปภ. หนา อวท. เปนการตรวจวัดหลังเกิดเหตุการณน้ําทวมใหญ ป 2554 

 

รูปท่ี 5-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนท่ีออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ตั้งแตปงบประมาณ 2546 ถึง 2559 
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5.2.2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตรายโดยดําเนินการเก็บ

ตัวอยางคุณภาพอากาศท่ีบริเวณปลองของเตาเผาของเสียอันตราย ดังแสดงในรูปท่ี 5-4  สวนตารางท่ี 5-3 เปน

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองเตาเผาของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2559 และตารางท่ี 5-4 

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองเตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2559 และ

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองเตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตเริ่มดําเนินการตรวจวัดจนถึง 

ณ ปจจุบัน ดังแสดงในรูปท่ี 5-5 ถึงรูปท่ี  5-9 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5-4 ดําเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศบริเวณปลองของเตาเผาของเสียอันตราย 
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ตารางท่ี 5-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย ในปงบประมาณ 

2559 

พารามิเตอรท่ีทําการตรวจวัด หนวยวัด คามาตรฐาน 
วันท่ีเก็บตัวอยาง 

10 มีนาคม 2559 6 กันยายน 2559 

เสนผาศูนยกลาง m - 0.40 0.40 

อุณหภูมิ 0C - 71 70 

ความเร็วลมเฉลี่ย m/s - 4.85 1.32 

ปริมาณลมเฉลี่ย m3/s*** - 0.61 0.10 

ความชื้น % - 19.8 16.00 

ปริมาณความเขมขนฝุน mg/Nm3 400** 60.38 164.97 

ปริมาณความเขมขน SO2 ppm 30** 3.92 9.68 

ปริมาณความเขมขน NO2 mg/Nm3 467** 135.53 183.77 

ปริมาณความเขมขน CO ppm 690** 504.90 23.91 

ปริมาณความเขมขน HCl mg/Nm3 204** 48.51 77.15 
 

หมายเหตุ 

* คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการกําหนดคาปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 

** มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2540 วันที่ 17 มิถุนายน 2540 

*** Flue Condition 

N = Normal Temperature and Pressure (25 0C, 760 mm Hg), O2 = 7% 

 

จากตารางท่ี 5-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย     
ในปงบประมาณ 2559 คาพารามิเตอรทุกคาท่ีตรวจวัดพบวาอยูในเกณฑมาตรฐานท้ังหมด  

และเม่ือนําผลการตรวจวัดท้ัง 2 ครั้งในปงบประมาณ 2559 นี้มาเปรียบเทียบกันพบวา การตรวจวัด

ในครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2559 นั้นมีปริมาณความเขมขนฝุน SO2 , NO2 และ HCL มีคาสูงข้ึน แตคา CO 

มีคาลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับการตรวจวัดในครั้งแรก แตอยางไรก็ตามทุกคาพารามิเตอรยังคงอยูในเกณฑ

มาตรฐานท้ังหมดเม่ือเปรียบเทียบกับคามาตรฐานของทางราชการ 
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ตารางท่ี 5-4 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ 2546 ถึง 2559 

วันท่ีเก็บตัวอยาง จุดเก็บตัวอยาง คามาตรฐาน 
อุณหภูมิ 

(0C) 

ความเร็วลม

เฉลี่ย (m/s) 

ปริมาณลม

เฉลี่ย (m3/s) 

ความช้ืน 

(%) 

ฝุน (TSP) 

(mg/Nm3) 

SO2 

(ppm) 

NO2 

(mg/Nm3) 

CO 

(ppm) 

HCl 

(mg/Nm3) 
หมายเหตุ 

 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  
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ตารางท่ี 5-4 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ 2546 ถึง 2559 (ตอ) 

วันท่ีเก็บตัวอยาง จุดเก็บตัวอยาง คามาตรฐาน 
อุณหภูมิ 

(0C) 

ความเร็วลม

เฉลี่ย (m/s) 

ปริมาณลม

เฉลี่ย (m3/s) 

ความช้ืน 

(%) 

ฝุน (TSP) 

(mg/Nm3) 

SO2 

(ppm) 

NO2 

(mg/Nm3) 

CO 

(ppm) 

HCl 

(mg/Nm3) 
หมายเหตุ 

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

มาตรฐาน 2 - - - - - - - <690 -  

19 มี.ค. 58 ปลอง(Stack) 1,2 73 1.32 0.17 15.49 889.54 3.42 122.11 545.00 56.25  

24 ก.ย. 58 ปลอง(Stack) 1,2 71 5.05 0.63 14.03 154.09 4.68 125.8 303.99 66.89  

10 มี.ค. 59 ปลอง(Stack) 1,2 71 4.85 0.61 19.8 60.38 3.92 135.53 504.90 48.51  

6 ก.ย. 59 ปลอง(Stack) 1,2 70 1.32 0.16 16.00 164.97 9.68 183.77 23.91 77.15  

 

หมายเหตุ: มาตรฐาน 1 = ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย (7 ส.ค. 2540) (1-50 ตัน/วัน) 

มาตรฐาน 2 = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง  การกําหนดคาปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน (4 ธันวาคม 2549), (มาตรฐาน 1 ไมไดกําหนดคาความเขมขนของ CO จึงใชมาตรฐาน 2 

N   = สภาวะอางอิง (อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท มีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย รอยละ 7) 
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ดังนั้นเม่ือนําผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแต

ปงบประมาณ 2546 ถึง 2559 มาทํากราฟเสนเพ่ือใหเห็นการเปลี่ยนแปลงในแตละครั้งท่ีมีการตรวจวัด ดังแสดง

ในรูปตอไปนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ 2546 ถึง 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5-6 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขน SO2 จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 

ตั้งแตปงบประมาณ 2546 ถึง 2559 
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รูปท่ี 5-7 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขน NO2 จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 

ตั้งแตปงบประมาณ 2546 ถึง 2559 
 

 
 

รูปท่ี 5-8 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขน CO จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 

ตั้งแตปงบประมาณ 2546 ถึง 2559 
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รูปท่ี 5-9 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขน HCl จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 

ตั้งแตปงบประมาณ 2546 ถึง 2559 

เม่ือพิจารณาคาความเขมขนของการปลอยมลพิษท่ีทําการตรวจวัดในปงบประมาณ 2559 กับ     

คามาตรฐานของทางราชการ พบวาทุกพารามิเตอรท่ีทําการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑคามาตรฐานของทางราชการ

ท้ังหมด 
 

5.3 การตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีอาคารเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. ประจําปงบประมาณ 

2559 

ตามแผนงานตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานประจําปงบประมาณ 2559 กําหนดใหมีการ

ตรวจวัด ปละ 1 ครั้ง โดยมีการกําหนดพารามิเตอรท่ีตองดําเนินการตรวจวัด คือ การตรวจวัดระดับเสียงติดตัว

บุคคล (Noise dosimeter) การตรวจวัดระดับความรอน (Heat stress index) การตรวจวัดปริมาณฝุนใน

บรรยากาศการทํางาน (Total dust and Respirable dust) และการตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารเคมี 

(Acetonitrile, Ethyl Acetate, Ethanol, Hexane and Methanol) ซ่ึงทําการตรวจวัดในวันท่ีมีการเผาทําลาย

ของเสียอันตราย เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2559 โดยมีผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน ดังตารางท่ี 5-5 

ถึงตารางท่ี 5-9 และ รูปท่ี 5-10 ถึง รูปท่ี 5-12 ตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 5-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียงติดตัวบุคคล 

จุดท่ี บริเวณ/จุดท่ีตรวจวัด % Dose 
คาท่ีตรวจวัดได (dB A) 

การประเมินผล 
Leq TWA 

1 
พนักงานปอนของเสีย 

(นายธวัชชัย กรีโส) 
1.5 74.6 62.3 อยูในเกณฑมาตรฐาน* 
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*คามาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน เร่ือง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน

การทํางานเกีย่วกบัความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ.2549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5-10 การติดอุปกรณท่ีตัวพนักงานปอนของเสีย 

การติดอุปกรณท่ีตัวพนักงานปอนของเสีย ไดดําเนินการติดตั้ง 2 อุปกรณ คือ อุปกรณตรวจวัดเสียง 

(Noise Dosimeter) เพ่ือประเมินปริมาณเสียงสะสม และ อุปกรณเก็บตัวอยางอากาศ เพ่ือวิเคราะหปริมาณ

ความเขมขน Ethanol Hexane และ Methanol 

การตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมติดตัวผูปฏิบัติงานปอนของเสีย พบวาลักษณะเสียงเปนประเภทเสียง

ดังตอเนื่องแบบคงท่ี (Continuous Steady-state Noise) จากการทํางานยกของเสียเขาสูเตาเผา และเสียงจาก

กระบวนการเผา มีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงไมเกิน 3-5 dB A จากการดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงตลอด

ระยะเวลาการทํางานเปนเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที และคาระดับเสียงสะสม 8 ชั่วโมงการทํางาน (TWA) 

62.3 dB A เม่ือประเมินผลเทียบมาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2549 พบวาปริมาณการสัมผัสเสียง

และระดับเสียงสะสมเฉลี่ย ไมเกินมาตรฐานสําหรับเวลาการทํางาน 8 ชั่วโมง (รอยละ 100 และ 90 เดซิเบล เอ 

ตามลําดับ) 
 

ตารางท่ี 5-6 ผลการตรวจวัดแสงสวาง 

จุดตรวจวัด / ลักษณะงาน 
พ้ืนท่ี/

จุด 

ผลการตรวจวัด

ความเขมของ

แสงสวาง 

(Lux) 

คามาตรฐาน

ความเขมของ

แสงสวาง* 

(Lux) 

การประเมินผล 

1. โตะทํางานในหองควบคุม 

/สํานักงาน 

จุด 201 400(3) ไมผานเกณฑมาตรฐาน* 

 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2559 

ฝายความปลอดภยัและส่ิงแวดลอม สํานักงานกลาง 50 

ตารางท่ี 5-6 ผลการตรวจวัดแสงสวาง (ตอ) 

จุดตรวจวัด / ลักษณะงาน 
พ้ืนท่ี/

จุด 

ผลการตรวจวัด

ความเขมของ

แสงสวาง 

(Lux) 

คามาตรฐาน

ความเขมของ

แสงสวาง* 

(Lux) 

การประเมินผล 

2. แผงควบคุมเตาเผาของเสียฯ 

 /หองควบคุมและหองสวิตช 
จุด 193 200(2) ไมผานเกณฑมาตรฐาน* 

3. จุดปอนของเสียหนาเตาเผา 

/งานละเอียดนอย ทํางานกับเครื่องจักร 
จุด 525 200(4) อยูในเกณฑมาตรฐาน* 

4. หองเก็บสารเคมี 1 (เผาทําลาย) 

/หองเก็บวัตถุดิบขนาดปานกลางไวเพ่ือการ

เคลื่อนยาย 

พ้ืนท่ี 186 200(4) ไมผานเกณฑมาตรฐาน* 

5. หองเก็บสารเคมี 2 (รอสงเผา) 

/หองเก็บวัตถุดิบขนาดปานกลางไวเพ่ือการ

เคลื่อนยาย 

พ้ืนท่ี 196 200(4) ไมผานเกณฑมาตรฐาน* 

 

*คามาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน เร่ือง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน

การทํางานเกีย่วกบัความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ.2549 

 (2) ตารางที่ 2  คาเฉล่ียความเขมของแสงสวาง ณ บริเวณการผลิต 

หองควบคุมและหองสวิตซ  400 Lux 

(3) ตารางที่ 3  มาตรฐานความเขมของแสงสวาง ณ ที่ที่ใหลูกจางคนใดคนหนึ่งทํางาน 

สํานักงาน หองธุรการ : งานพิมพดีด การเขียน อาน และจัดเกบ็เอกสาร 400 Lux  

(4) ตารางที่ 4  มาตรฐานเทียบเคียงความเขมของแสงสวาง ณ ที่ที่ใหลูกจางคนใดคนหนึ่งทํางาน 

งานละเอียดนอยมาก : งานหยาบที่เคร่ืองจักร, ตรวจงานหยาบดวยสายตา 200 Lux  
 

จากผลการตรวจวัดแสง ณ อาคารเตาเผาของเสียอันตราย เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 มีการ

ตรวจวัดท้ังหมด 5 จุดตรวจวัด โดยเปนการตรวจวัดแบบจุด 3 จุด และแบบพ้ืนท่ี 2 พ้ืนท่ี พบวาไมผานเกณฑ

มาตรฐาน 4 จุดตรวจวัด อยางไรก็ตามหลังจากการตรวจวัดแลวจึงไดเสนอแนะแนวทางการแกไขในแตละจุด

ตรวจวัดท่ีไมผานเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

จุดตรวจวัด 1. โตะทํางานในหองควบคุม เปนลักษณะงานแบบสํานักงาน จัดหาโคมไฟมาติดตั้ง

เฉพาะจุด เพ่ือเพ่ิมแสงสวางในระหวางการนั่งทํางานเอกสาร คอมพิวเตอร หรือเปดมานหนาตางเพ่ือใหแสง

ธรรมชาติสองเขามาในระหวางวันได 

จุดตรวจวัดท่ี 2. แผงควบคุมเตาเผาของเสียฯ เปนลักษณะงานแบบหองควบคุมและหองสวิตช    

เปดมานหนาตางเพ่ือใหแสงธรรมชาติสองเขามาในระหวางวันท่ีมีการปฏิบัติงานเผาของเสียอันตราย 

จุดตรวจวัดท่ี 4 หองเก็บสารเคมี 1 (เผาทําลาย) เปนลักษณะงานแบบหองเก็บวัตถุดิบขนาด     

ปานกลางไวเพ่ือการเคลื่อนยาย ในสวนของหองนี้ไมตองดําเนินการปรับปรุงเนื่องจากมีการปฏิบัติงานภายในหอง

นี้เพียงสัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 30 นาที ในการเก็บสารเคมีเสื่อมสภาพท่ีจัดเก็บไวเพ่ือเผาทําลาย 
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จุดตรวจวัดท่ี 5. หองเก็บสารเคมี 2 (รอสงเผา) เปนลักษณะงานแบบหองเก็บวัตถุดิบขนาด      

ปานกลางไวเพ่ือการเคลื่อนยาย ในสวนของหองนี้ไมตองดําเนินการปรับปรุงเนื่องจากมีการปฏิบัติงานภายในหอง

นี้เพียงสัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 30 นาที ในการเก็บสารเคมีเสื่อมสภาพท่ีจัดเก็บไวเพ่ือรอสงออกไปกําจัด

ภายนอก 
 

ตารางท่ี 5-7 ผลการตรวจวัดระดับความรอนเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน ดําเนินการตรวจวัดในชวงเวลา

เดียวกัน คือ 10.30 -14.00 น. 

จุดตรวจวัด 

บริเวณท่ีปฏิบัติงาน 

อุณหภูมิท่ีวัดได (0C) คามาตรฐาน* 

(0C) 
การประเมินผล 

NWB GT DB WBGT 

1. จดุปอนของเสีย 30.53 46.79 42.63 35.41 32.00 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 

2. ขางหองเผาไหมท่ี 1 31.32 42.87 43.46 36.70 34.00 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 

3. นอกอาคาร 28.48 52.46 37.88 34.22 - - 
 

*คามาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน เร่ือง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน

การทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ.2549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5-11 การตรวจวัดระดับความรอนภายนอกอาคารเตาเผาของเสียอันตราย 

 

ผลการตรวจวัดระดับความรอนบริเวณท่ีทํางานท้ัง 2 จุด พบวา 

• บริเวณจุดปอนของเสีย มีระดับความรอน (WBGT) เฉลี่ยเทากับ 35.41 0C ซ่ึงสูงกวาคา

มาตรฐาน เม่ือเทียบกับคามาตรฐานสําหรับงานปานกลาง (32 0C) 
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• บริเวณขางหองเผาไหมท่ี 1 มีระดับความรอน (WBGT) เฉลี่ยเทากับ 36.70 0C ซ่ึงสูงกวาคา

มาตรฐาน เม่ือเทียบกับคามาตรฐานสําหรับงานเบา (34 0C) 

จากลักษณะการทํางานปอนของเสีย และตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื่องจักรมีรอบการ

ทํางานรอบละ 15 นาที ในแตละรอบการทํางานพนักงานสัมผัสความรอนประมาณ 3 นาที เวลาท่ีเหลือทํางานอยู

ในหองควบคุม 

จากผลการตรวจวัดระดับความรอนเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับจุดตรวจวัดนอกอาคารจะเห็นไดวา

ความรอนท่ีเกิดข้ึนในบริเวณการทํางานมาจากแหลงกําเนิด (เตาเผา) ท่ีมีอยูในบริเวณการทํางานเปนหลัก 

โดยเฉพาะบริเวณจุดปอนของเสีย ซ่ึงสังเกตเห็นวามีประกายไฟเกิดข้ึนภายหลังจากการปอนของเสียเขาสูเตาเผา 

เห็นไดจากคา GT และ DB ท่ีแสดงไดวามีการแผรังสีความรอนออกมาสูงมากจากบริเวณดังกลาว อยางไรก็ตาม

โดยลักษณะการทํางานพนักงานมีหองควบคุมเปนหองปรับอากาศท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวาบริเวณการทํางานท้ัง 2 

บริเวณใชสําหรับเปนหองพักระหวางการทํางาน ซ่ึงนับเปนมาตรการท่ีชวยลดอันตรายจากความรอนท่ีอาจเกิดกับ

พนักงานระหวางการทํางานได และพนักงานใชเวลาสวนใหญทํางานในหองควบคุม ดังนั้นจึงไมไดสัมผัสกับระดับ

ความรอนดังกลาวตลอดระยะเวลาการทํางาน 

ท้ังนี้สิ่งท่ีควรระวังเพ่ิมเติมในการทํางานคือ อุบัติเหตุจากการสัมผัสถูกความรอนโดยตรง และการเกิด

อันตรายจากประกายไฟ (เพลิงไหม) ดังนั้นนอกเหนือจากการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลแลวควรมีถังดับเพลิงท่ี

เหมาะสม และเพียงพอตอการระงับเพลิงข้ันตนดวย 

 

ตารางท่ี 5-8 ผลการตรวจวัดฝุนเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน ท้ัง ฝุนรวม (Total dust) และฝุนขนาดท่ีเขา

สูทางเดินหายใจได (Respirable dust) 

จุดตรวจวัด 
ความเขมขนของ

อนุภาค (mg/m3) 

มาตรฐาน**

(mg/m3) 
การประเมินผล 

บริเวณจุดปอนของเสีย (Total dust) 0.153 15.00 อยูในเกณฑมาตรฐาน 

บริเวณจุดปอนของเสีย (Respirable 

dust) 
0.065 5.00 อยูในเกณฑมาตรฐาน 

 

**คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี) พ.ศ. 2520 
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รูปท่ี 5-12 การตรวจวัดระดับความรอน ฝุน และสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน บริเวณจุดปอนของเสีย 

.  

ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขนฝุนในบรรยากาศการทํางาน บริเวณจุดปอนของเสียพบวา 

• Total dust มีปริมาณความเขมขนในบรรยากาศการทํางานเทากับ 0.153 mg/m3 

• Respirable dust  มีปริมาณความเขมขนในบรรยากาศการทํางานเทากับ 0.065 mg/m3 

ความเขมขนของอนุภาคท้ัง 2 ชนิด อยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย แสดงให

เห็นวาอนุภาคฝุนท่ัวไปท่ีเกิดข้ึนในบริเวณดังกลาวมีจํานวนนอยมาก เนื่องจากเปนการเผาทําลายสารเคมีท่ีเปน

ของเหลวบรรจุในภาชนะปด 
 

ตารางท่ี 5-9 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารเคมีเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 

จุดตรวจวัด/สารเคมี 
ความเขมขนของสารเคมีท่ี

ตรวจพบ (ppm) 

มาตรฐาน*** 

(ppm) 
การประเมินผล 

บริเวณจุดปอนของเสีย; Area Sampling 

• Acetonitrile 0.020 40 อยูในเกณฑมาตรฐาน 

• Ethyl Acetate < 0.001 400 อยูในเกณฑมาตรฐาน 

พนักงานปอนของเสีย; Personal Sampling 

• Ethanol < 0.001 1000 อยูในเกณฑมาตรฐาน 

• Hexane < 0.001 500 อยูในเกณฑมาตรฐาน 

• Methanol < 0.001 200 อยูในเกณฑมาตรฐาน 
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***คามาตรฐานตามขอกําหนดของ OSHA, USA 

ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารเคมีในบรรยากาศการทํางานบริเวณจุดปอนของเสีย โดย 

การเก็บตัวอยางแบบพ้ืนท่ี (Area Sampling) พบวา 

• Acetonitrile ตรวจพบความเขมขนในบรรยากาศการทํางานมีคาเทากับ 0.020 ppm ซ่ึงอยูใน

เกณฑมาตรฐานตามกฎหมายของ OSHA, USA 

• Ethyl Acetate ตรวจพบความเขมขนในบรรยากาศการทํางานมีคาเทากับ 0.001 ppm ซ่ึงอยู

ในเกณฑมาตรฐานตามกฎหมายของ OSHA, USA  

การเก็บตัวอยางท่ีตัวบุคคล (Personal Sampling) พบวา 

• Ethanol, Hexane และ Methanol  ตรวจพบความเขมขนในบรรยากาศการทํางานมีคานอย

กวา 0.001 ppm ซ่ึงอยูในเกณฑมาตรฐานตามกฎหมายของ OSHA, USA 
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บทที่ 6 

ความปลอดภัยในการทํางานและการซอมแผนฉุกเฉิน 

 

ระบบเตาเผาของเสียอันตรายมีมาตรการในเรื่องความปลอดภัยโดยกํากับดูแลพ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน

และตัวผูปฏิบัติงานในการเผาทําลายของเสียอันตราย ซ่ึงในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน ทุกกิจกรรมกําหนดให

ดําเนินการตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001:2554) โดยมีการชี้บงอันตราย

และประมาณระดับความเสี่ยงทุกตนปงบประมาณ และผลท่ีไดจากการประเมินความเสี่ยงจะถูกนําไปใชในการลด

และควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 

ในปงบประมาณ 2559 ทาง สวทช. ไดรับการตรวจประเมินภายนอกจากหนวยงานท่ีใหการรับรอง

ระบบ มอก. 18001:2554 โดยยังคงรักษาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 

18001:2554 และ BS OHSAS 18001: 2007 ตามท่ีทางสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ไดออก

ใบรับรองใหกับ สวทช.ซ่ึงในประเด็นการตรวจประเมินนี้มีการชี้ถึงขอบกพรอง ขอเสนอแนะ ท่ีไดจากหนวยงาน

อ่ืน เชนเรื่องการติดต้ังสายดิน ทางฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของประเด็น

ตางๆเหลานี้ จึงไดนํามาพิจารณาปรับปรุงแกไขกับกิจกรรมการเผาทําลายของเสียอันตรายดวยเชนกัน โดยมี

รายละเอียดท่ีดําเนินการดังตอไปนี้ 
 

6.1 การจัดทําเอกสารประกอบการทํางานของระบบเตาเผาของเสียอันตราย 

6.1.1 ข้ันตอนการปฏิบัติงานเรื่อง การรับและเผาทําลายของเสียอันตราย (PM-CO-SED-01) เปน

เอกสารท่ีใชในการควบคุมการปฏิบัติงานในกระบวนการรับและการเผาทําลายของเสียอันตรายท่ีอาคารเตาเผา

เพ่ือปองกันอันตรายและผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมการรับและเผาทําลายของเสีย

อันตราย เนื้อหาสําคัญไดกําหนดใหเจาหนาท่ีเตาเผาทําการตรวจสอบความปลอดภัยของภาชนะบรรจุของเสีย

อันตรายท่ีสงมาเผาทําลายท่ีเตาเผา การจัดเก็บของเสียอันตรายในหองจัดเก็บเพ่ือรอการเผาและการเผาของเสีย

อันตรายอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย (มีการปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีจัดทําข้ึนนี้ตั้งแตป 

2548 เปนตนมา) 

6.1.2 วิธีการปฏิบัติงานเรื่อง การตรวจสอบความพรอมในการใชงานเตาเผาของเสียอันตราย       

(I-CO-SED-01) เพ่ือใหอุปกรณตางๆ รวมถึงอุปกรณควบคุมมลพิษทางอากาศอยูในสภาพพรอมใชงานและทํางาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดจนมีความปลอดภัยตอการทํางาน เชน ตรวจสอบหองเผาไหม ตูควบคุม ระบบ

ระบายอากาศ ระบบบําบัดอากาศ หัววัดอุณหภูมิ ถังดับเพลิง เปนตน โดยใหตรวจสอบกอนการใชงาน (มีการ

ปฏบิัติตามวิธีการปฏิบัติงานท่ีจัดทําข้ึนนี้ตั้งแตป 2548 เปนตนมา) 

6.1.3 วิธีการปฏิบัติงานเรื่อง การใชงานเตาเผาของเสียอันตราย (I-CO-SED-02) กําหนดวิธีการใช

งานเตาเผาอยางปลอดภัย เชน การใชงานปุมควบคุมการทํางานของอุปกรณตางๆ ท่ีตูควบคุม การติดตั้งอุปกรณ

การตรวจวัดคาตางๆ ท่ีใชในการควบคุมการทํางานของเตาเผา รวมท้ังกําหนดวิธีการปองกันอันตรายขณะ

ปฏิบัติงานและวิธีการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนขณะทําการเผาและสิ่งท่ีตองปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน (มีการปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานท่ีจัดทําข้ึนนี้ตั้งแตป 2548 เปนตนมา) มีการบันทึก
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ผลการตรวจสอบลงใน แบบบันทึก F-CO-SED-03 ท่ีไดดําเนินการแกไขปรับปรุงโดยเพ่ิมเติมในสวนการ

ตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟาตูควบคุม และการรั่วไหลของกระแสไฟฟาของปมน้ําของบอน้ําหมุนเวียน 

เพ่ือควบคุมการปฏิบัติลดความเสี่ยงในเรื่องไฟฟาช็อตขณะทําการตรวจสอบระบบเตาเผาของเสียอันตราย และ

การลางบอน้ําหมุนเวียนลงได 

6.1.4 วิธีการปฏิบัติงานเรื่อง การเติมน้ํามันท่ีเตาเผาของเสียอันตราย (I-CO-SED-S02) กําหนดเรื่อง

วิธีการเติมน้ํามันท่ีเตาเผาของเสียอันตรายใหมีความปลอดภัย การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

(PPE) ในขณะเติมน้ํามัน และการจัดการกับน้ํามันกรณีเกิดการหกรั่วไหล เปนตน (มีการปฏิบัติตามวิธีการ

ปฏิบัติงานท่ีจัดทําข้ึนนี้ตั้งแตป 2551 เปนตนมา) มีการบันทึกผลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก F-CO-SED-S01 

ไดดําเนินการแกไขปรับปรุงโดยเพ่ิมเติมในสวนการตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟากอนปฏิบัติงานเติม

น้ํามัน เพ่ือควบคุมการปฏิบัติลดความเสี่ยงในเรื่องไฟไหมแทงคน้ํามันจากไฟฟาสถิตท่ีเกิดจากการเติมน้ํามันลงได 

6.1.5 วิธีการปฏิบั ติ งานเรื่อง การจัดการของเสียอันตรายและสารเคมี  กรณีหกรั่ว ไหล                

(I-CO-SED-E01) โดยมีการทําความเขาใจในข้ันตอนการปฏิบัติตามท่ีระบุไวในแผนฯ ใหผูปฏิบัติงาน และผูท่ี

เก่ียวของไดรับทราบ เพ่ือใหเกิดความพรอมจึงไดมีการกําหนดรายการภาวะฉุกเฉินและสิ่งท่ีตองดําเนินการเพ่ือ

การเตรียมพรอม ซ่ึงมีรายละเอียดท่ี กําหนดไวในแบบตรวจสอบและบันทึกผล (F-NS-SED-SE11) เม่ือ

สถานการณไดเกิดข้ึนจริง จึงไดมีการจัดเตรียมแผนฯ ไวตั้งแตป 2551 และไดซักซอมการปฏิบัติตามแผนฯ ปละ 

1 ครั้ง 

6.1.6 แผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. โดยมีการทํา

ความเขาใจในข้ันตอนการปฏิบัติตามท่ีระบุไวในแผนฯ ใหผูปฏิบัติงาน และผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ เพ่ือใหเกิด

ความพรอมจึงไดมีการกําหนดรายการภาวะฉุกเฉินและสิ่งท่ีตองดําเนินการเพ่ือการเตรียมพรอมซ่ึงมีรายละเอียด

ท่ีกําหนดไวในแบบตรวจสอบและบันทึกผล (F-NS-SED-SE11) เม่ือสถานการณไดเกิดข้ึนจริง จึงไดมีการ

จัดเตรียมแผนฯ ไวตั้งแตป 2553 และไดซักซอมการปฏิบัติตามแผนฯ ปละ 1 ครั้ง 

ตลอดปงบประมาณ 2559 ไดมีการตรวจสอบการทํางานของผูปฏิบัติงานท่ีเตาเผาอยางสมํ่าเสมอ

ตอเนื่องเหมือนเชนทุกปท่ีผานมา เชนตรวจสอบการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) ในการ

ปฏิบัติงาน ตรวจสอบการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง การตรวจสอบการลางบอน้ําหมุนเวียน และการตรวจสอบการ

รั่วไหลของกระแสไฟฟา เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว และใหเกิดการทํางานท่ีมีคุณภาพ

และมีความปลอดภัย รวมถึงมีการปรับปรุงเอกสารวิธีการปฏิบัติงานและแบบฟอรมตางๆ ใหมีความเหมาะสม    

ใชงานไดอยางตอเนื่อง 
 

6.2 การประเมินความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับระบบเตาเผาของเสียอันตราย 

ผลจากการประเมินความเสี่ยงจากพ้ืนท่ีทํางาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และตอความเจ็บปวยจาก

การทํางานของกิจกรรมการรับและเผาทําลายของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2559 พบวามีความเสี่ยงท่ีอยูใน

ระดับปานกลาง 9 รายการ ท่ีจะตองนํามาจัดทําแผนงานลดและควบคุมความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 

6-1   
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ตารางท่ี 6.1 ผลการประเมินความเส่ียงจากพ้ืนท่ีทํางาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และตอความเจ็บปวยจากการทํางานของกิจกรรมการรับและเผาทําลายของเสียอันตราย 

และแผนงานลดและควบคุมความเส่ียง ในปงบประมาณ 2559 

 

กิจกรรม/งาน/สถานท่ี 
ลักษณะอันตรายและสาเหตุการเกิด

อันตราย 
ความรุนแรง แผนงานลด/ควบคุมความเส่ียง 

การตรวจสอบและเผา

ของเสียอันตราย (เปด

ระบบเตาเผาเพ่ือ

ทดสอบ กอนการเผา

จริง) 

ไฟฟาแรงสูงรั่ว ในระหวางท่ีทําการเปดเบรค

เกอรภายในตูควบคุมมืออาจจะสัมผัสกับข้ัว

เบรคเกอรโดยไมตั้งใจในชวงเวลาสั้นๆ  

ไฟฟาแรงสูงช็อตเกิดอาการกลามเนื้อหดตัว 

ตัวใจเตนถ่ีเร็ว หมดสติ เสียชีวิต ตองรักษา

ทางการแพทย 

1. ควบคุมการปฏิบัติงาน ดังนี้  

- สวมใส PPE ทุกครั้งเม่ือทํางาน 

- ตรวจสอบสภาพสายไฟ และขอตอตางๆใหอยูในสภาพ

ไมชํารุดกอนทํางาน 

- ตรวจวัดไฟรั่ว ดวยไขควงวัดไฟ กอนปฏิบัติงาน 

- อุปกรณปองกันอยูครบในสภาพท่ีสมบูรณ 

2. ทดสอบ Safety Cut  ทุก 1 เดือน 

3. ตรวจสอบวัดความตานทานของสายดิน ทุก 6 เดือน กระแสไฟฟาจากตูควบคุมรั่ว ไฟฟาจาก

ตูควบคุมรั่วอาจจะทําใหเกิดการไฟฟาดูด

พนักงาน 

แผลไหม หรือหัวใจเตนถ่ีเร็ว หมดสต ิตอง

รักษาทางการแพทยดวน หรือถึงข้ัน

เสียชีวิต 

การเติมน้ํามันท่ีแทงค

น้ํามัน 

สายไฟและขอตอสายไฟของมอเตอรปม

ไฟฟาชํารุด หรือมอเตอรชํารุด  ทําให

พนกังานถูกกระแสไฟฟารั่วดูดทําให

กลามเนื้อเกร็ง หรือหัวใจหยุดทํางาน ตอง

ไดรับการปฐมพยาบาลดวน หรือถึงข้ัน

เสียชีวิต 

ไฟฟาช็อตทําใหตกใจ หรือไดรับบาดเจ็บ

เล็กนอยตองไดรับการปฐมพยาบาล 

1.ควบคุมการปฏิบัติตามแบบฟอรมการเติมน้ํามันท่ี

เตาเผาของเสียอันตราย (F-CO-SED-S01) และ ตรวจวัด

ไฟฟารั่วดวยไขควงวัดไฟกอนปฏิบัติงาน 

2. ตรวจสอบวัดความตานทานของสายดิน ทุก 6 เดือน 
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ตารางท่ี 6.1 ผลการประเมินความเส่ียงจากพ้ืนท่ีทํางาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และตอความเจ็บปวยจากการทํางานของกิจกรรมการรับและเผาทําลายของเสียอันตราย 

และแผนงานลดและควบคุมความเส่ียง ในปงบประมาณ 2559 (ตอ) 

 

กิจกรรม/งาน/สถานท่ี 
ลักษณะอันตรายและสาเหตุการเกิด

อันตราย 
ความรุนแรง แผนงานลด/ควบคุมความเส่ียง 

การลางบอน้ําหมุนเวียน 

(ใชปมไฟฟาสูบน้ําออก

จากบอไปไวท่ีลานตาก) 

สายไฟ หรือท่ีซีลมอเตอรชํารุดทําให

มอเตอรปมไฟฟาชํารุด เกิดกระแสไฟฟารั่ว

ช็อต  ทําใหพนักงานถูกไฟฟาดูดทําให

กลามเนื้อเกร็ง หรือหัวใจหยุดทํางาน ตอง

ไดรับการปฐมพยาบาลดวน หรือถึงข้ัน

เสียชีวิต 

ทําใหพนักงานถูกไฟฟาดูดทําใหกลามเนื้อ

เกร็ง หรือหัวใจหยุดทํางาน ตองไดรับการ

ปฐมพยาบาลดวน หรือถึงข้ันเสียชีวิต 

1. ควบคุมการปฏิบัติงาน ดังนี้  

- สวมใส PPE ทุกครั้งเม่ือทํางาน 

- ตรวจสอบสภาพสายไฟ และขอตอตางๆใหอยูในสภาพ

ไมชํารุดกอนทํางาน 

- อุปกรณปองกันตางๆ อยูครบในสภาพท่ีสมบูรณ 

- ตรวจวัดกระแสไฟฟารั่ว โดยใชไขควงวัดไฟ กอน

ปฏิบัติงาน 

งานบุคคลภายนอก 

การซอมบํารุงเตาเผา

และและระบบบําบัด 

(เปลี่ยนชุด Delay 

ตูควบคุมเตาเผา  

มีการเปดสวิตทควบคุมไฟฟา (เบรคเกอร)

โดยไมแจงผูท่ีเก่ียวของ(ลืมแขวน 

Tagout/lockout) ทําใหพนักงานท่ีเปลี่ยน

อุปกรณถูกกระแสไฟฟาช็อตขณะเปลี่ยน 

ชุด Delay อาจทําใหเกิดไฟฟาดูดจนทําให

พนักงานหมดสติ ตองเขารับการรักษาทาง

การแพทยดวน หรือถึงข้ันเสียชีวิต 

ไฟฟาดูดจนทําใหหมดสติได ตองเขารับการ

รักษาทางการแพทย 

1. ขออนุญาตปฏิบัติงานทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบัติงาน 

2. ควบคุมการปฏิบัติงาน ดังนี้  

- สวมใส PPE ทุกครั้งเม่ือทํางาน 

- ตรวจสอบสภาพสายไฟ และขอตอตางๆใหอยูในสภาพ

ไมชํารุดกอนทํางาน 

- อุปกรณปองกันตางๆ อยูครบในสภาพท่ีสมบูรณ 

- ตรวจสอบกระแสไฟฟารั่ว โดยใชไขควงวัดไฟ กอนการ

ปฏิบัติงาน 
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และแผนงานลดและควบคุมความเส่ียง ในปงบประมาณ 2559 (ตอ) 

 

กิจกรรม/งาน/สถานท่ี 
ลักษณะอันตรายและสาเหตุการเกิด

อันตราย 
ความรุนแรง แผนงานลด/ควบคุมความเส่ียง 

 งานบุคคลภายนอก 

(ผูรับจางซอมบํารุง

เตาเผาตรวจสอบและ

ซอมแซมตูควบคุม) 

 มีการเปดสวิตทควบคุมไฟฟา (เบรคเกอร)

ไวโดยไมแจงผูท่ีเก่ียวของ ทําใหพนักงานท่ี

เปลี่ยนอุปกรณถูกกระแสไฟฟาช็อตขณะ

เปลี่ยนชุด ลิมิตสวิทซอาจทําใหเกิดไฟฟาดูด

จนทําใหหมดสติ ตองเขารับการรักษาทาง

การแพทย หรือถึงข้ันเสียชีวิต 

 

3. ใช Log out/ Tag out ในระหวางปฏิบัติงานกับ

ไฟฟาแรงสูง 

งานบุคคลภายนอก 

(ซอมแซม ติดตั้ง รื้อ

ถอนอุปกรณเตาเผาและ

ระบบบําบัดน้ําเสีย) 

ผูรับเหมาถูกกระแสไฟฟารั่วชอ็ต เนื่องจาก

สายไฟฟา หรือสายดินของเครื่องเชื่อมไฟฟา

ชํารุดทําใหกลามเนื้อหดตัว หรือหมดสติ 

ตองเขารับการรักษาทางการแพทยดวน 

หรือถึงข้ันเสียชีวิต 

 

งานบุคคลภายนอก 

(ผูรับจางซอมบํารุง

เตาเผา เปลี่ยนชุดลิมิต   

สวิทซ) 

สัมผัสกับกระแสไฟฟาขณะเปลี่ยน  ลิมิต

สวิทซอาจโดนไฟฟาช็อตจนทําใหมีแผล

พุพอง หมดสติ ตองสงโรงพยาบาลดวน 

หรือถึงข้ันเสียชีวิต 
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และแผนงานลดและควบคุมความเส่ียง ในปงบประมาณ 2559 (ตอ) 

 

กิจกรรม/งาน/สถานท่ี 
ลักษณะอันตรายและสาเหตุการเกิด

อันตราย 
ความรุนแรง แผนงานลด/ควบคุมความเส่ียง 

ความเจ็บปวยจากการ

ทํางาน (การเผาของ

เสีย) 

สัมผัสไอของเสียอันตราย ขณะท่ีเผาของเสีย

อันตราย  ทําใหเกิดการสะสมของสารเคมี

ในรางกาย จนเกิดเปนโรคจากการทํางาน

ยากตอการรักษา หรือ เปนโรคมะเร็งได 

ทําใหเกิดการระคายเคืองระบบทางเดิน

หายใจ หรือเกิดการสะสมของสารเคมีใน

รางกาย 

1. สวมใส PPE ทุกครั้งท่ีมีการเผาของเสีย 

2. ตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน 

3. ตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงประจําป 

ความเจ็บปวยจากการ

ทํางาน (การขนยายของ

เสียอันตรายมาจุดพัก

เพ่ือรอปอน) 
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แตท้ังนี้เพ่ือควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีปลอดภัย มาตรการตางๆท่ีกําหนดไว ยังคงมีการ

ดําเนินการอยางตอเนื่องเหมือนเชนทุกๆ ปท่ีผานมา เชน การควบคุมการปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว 

การจัดใหมีและใชอุปกรณปองกันอันตรายในการทํางานและปายเตือนอันตรายตางๆ รวมถึงการตรวจสอบสภาพ

และความพรอมของอุปกรณเตาเผาของเสียอันตราย การตรวจสอบความปลอดภัยของพ้ืนท่ีทํางาน เปนตน หาก

พบสภาพท่ีไมปลอดภัยก็จะดําเนินการแกไขทันที  เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยกับผูปฏิบัติงานและผูท่ีอยูในบริเวณ

พ้ืนท่ีดังกลาว  
 

6.3 การตรวจสุขภาพตามปจจัยเส่ียงท่ีสัมผัสในการทํางาน 

ฝายความปลอดภัยฯ มีการดําเนินการตรวจรางกายพนักงานท่ีปฏิบัติงานท่ีเตาเผาตามประกาศ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการตรวจรางกายและตรวจ

สุขภาพจิตกอนไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานหรือพนักงานโครงการ และประกาศสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เรื่อง การตรวจสุขภาพและการปองกันโรคสําหรับพนักงาน ลูกจาง และ

บุคคลในครอบครัวของพนักงาน 

โดยตองมีการตรวจสุภาพตามรายการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงท่ีสัมผัสจากการทํางานของผูท่ี

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติจะบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานและพนักงานโครงการ และ

ตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานและพนักงานโครงการ และตรวจสุขภาพพิเศษสําหรับผูทํางานในกลุมท่ี

จําเปนตองเฝาระวังโรคอันสืบเนื่องจากการทํางานเปนพิเศษ 

ดังนั้นเพ่ือความปลอดภัยและเฝาระวังโรคจากการทํางาน พนักงานของฝายความปลอดภัยท่ี

ปฏิบัติงานท่ีเตาเผาของเสียอันตรายจะไดรับการตรวจสุขภาพพิเศษเพ่ิมเติมจากรายการตรวจสุขภาพปกติปละ   

1 ครั้ง  รายการท่ีตรวจในปงบประมาณ 2559 ไดแก ตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry), ตรวจหาระดับ   

สารอะซิโตนในปสสาวะ (Acetone in Urine), ตรวจหาระดับสารเมธานอลในปสสาวะ (Methanol in Urine) 

ตรวจหาระดับสารเอธานอลในเลือด (Ethanol in Blood) และตรวจหาระดับสารนอรมัลเฮกเซนในปสสาวะ              

(n-Hexane in Urine)  เปนตน ผลการตรวจสุขภาพของพนักงานท่ีปฏิบัติงานท่ีเตาเผาของเสียอันตรายพบวามี

คาอยูในเกณฑระดับปกติทุกคน 
 

6.4 รายงานผลการซอมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. 

ประจําปงบประมาณ 2559 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

วันฝกซอม :  วันอังคารท่ี 15 ธันวาคม 2558 

เวลาฝกซอม :  10.00 น. – 10.30 น. 

สถานท่ีเกิดเหตุ : บริเวณหัวเผาของเตาเผา อาคารเตาเผาของเสียอันตราย 

จุดรวมพล :  หนาสถานีไฟฟายอย 
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หนวยงานเขารวมฝกซอมและเขารวมสังเกตการณมีดังตอไปนี้ 

1. ชางบริหารอาคาร (บริษัท Prompt) และเจาหนาท่ีหอง Utility รวมท้ังหมด 3  คน 

2. ฝายอาคารสถานท่ี สก.      รวมท้ังหมด 2  คน 

3. ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม     รวมท้ังหมด 7  คน 

4. ทีม รปภ.       รวมท้ังหมด 8 คน 

5. ทีมคนสวน รถน้ํา       รวมท้ังหมด 3 คน 
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ตารางท่ี 6-2 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 

+0.00 

(10.07 น.) 

- ในระหวางเริ่มปฏิบัติงานเผาของเสียอันตราย มีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยู 2 

คน ดังนี้คือเจาหนาท่ี (1) ปฏิบัติงานในหองควบคุมการเผา และเจาหนาท่ี 

(2) ปฏิบัติงานบริเวณตัวเตาเผา โดยเริ่มเปดวาลวจายน้ํามันเชื้อเพลิง จุดหัว

เผาเพ่ือเตรียมการเผาของเสียฯ  

- ในขณะท่ีจุดหัวเผาไปไดประมาณ 5 นาทีไดจําลองเหตุการณวาเกิดไฟลุก

ไหมบริเวณหัวเผาท่ี 1 เปลวเพลิงสูงและมีแนวโนมท่ีจะลุกลามไปยัง

อุปกรณเตาเผาขางเคียง 

- เจาหนาท่ี (2) จึงไดนําถังดับเพลิงท่ีอยูในบริเวณท่ีใกลท่ีสุดมาทําการ

ดับเพลิงข้ันตน พรอมกับแจง เจาหนาท่ี (1) ใหนําถังดับเพลิงมาชวยดับไฟ 

 

 

 

 

 

+3.00 

(10.10 น.) 

- ทางเจาหนาท่ีเตาเผา (1) และ เจาหนาท่ีเตาเผา (2) ใชถังดับเพลิงท่ีมีอยู

เขาระงับเหตุเบื้องตน แตไมสามารถดับได 
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ตารางท่ี 6-2 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. (ตอ) 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 

 - เจาหนาท่ีเตาเผา (2)  ปดวาลวหัวจายน้ํามันเชื้อเพลิง  

+4.00 

(10.11 น.) 

- เจาหนาท่ีเตาเผา (2)  ใชโทรศัพทภายในหองควบคุมระบบเตาเผา โทร

แจงหองควบคุมของชางบริหารอาคาร ท่ีประจําอยูอาคาร Utility วามีเหตุ

เพลิงไหมท่ี บริเวณตัวเตาเผาสารเคมี ณ อาคารเตาเผาของเสียอันตราย 

- เจาหนาท่ีเตาเผา (1) ไปประสานงานแจงกับ รปภ. ประจําจุดระบบบําบัด

ฯ ใหประสานงานกับ ทีม รปภ สก. 

- เจาหนาท่ีเตาเผา (1) ไดประสานงานติดตอไปยัง ผูจัดการเหตุการณ และ

ฝายความปลอดภัยฯ เพ่ือแจงเหตุเพลิงไหม 

- เจาหนาท่ีเตาเผา (2) ทําการตัดกระแสไฟฟาท่ีหองควบคุม 
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ตารางท่ี 6-2 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. (ตอ) 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 

 - ทีมระงับอัคคีภัย (ชางบริหารอาคาร) ประจําท่ีหอง Utility ไดรับแจงเหตุ 

จึงไดเตรียมหัวฉีดน้ําดับเพลิง ประแจ F ใชสําหรับเปด-ปดวาลวจายน้ําของ

ตูจายน้ํา (Hydrant) และถังดับเพลิง 

 

+7.00 

(10.14 น.) 

- ทีมระงับอัคคีภัยมาถึง 4 คนพรอมหัวฉีด และ ใชประแจ F ในการเปด

วาลวน้ําท่ีหัวตูจายน้ํา (Hydrant) บริเวณหนาสถานีไฟฟายอย 

- ทีม รปภ. ปดก้ันพ้ืนท่ี การจราจรบริเวณโดยรอบ และคอยอํานวยความ

สะดวกเปดทางใหรถน้ําเขามายังจุดเกิดเหตุ 
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ตารางท่ี 6-2 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. (ตอ) 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 

+10.00 

(10.17 น.) 

- ในระหวางเดียวกันทางทีมระงับอัคคีภัย ขอความชวยเหลือจากทีม รปภ. 

มาชวยสนับสนุนถือสายฉีดน้ํา  

- ทีม รปภ. ไดดําเนินการตอหัวฉีดเขากับสายฉีดน้ําดับเพลิง และคลี่สายฉีด

น้ําเพ่ือนําไปเชื่อมตอเขากับสายฉีดน้ําดับเพลิงจากจุดดานหนาสถานีไฟฟา

ยอยเพ่ือจะไดลากสายไปใชดับเพลิงในตัวอาคารเตาเผา 

- หัวหนาทีมระงับอัคคีภัยขอรถน้ํามาชวยสนับสนุนในการดับเพลิงอีกทาง

หนึ่ง 
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ตารางท่ี 6-2 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. (ตอ) 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 

+11.00 

(10.18 น.) 

- ผูจัดการเหตุการณหลังจากไดรับแจงเหตุเพลิงไหม ไดเดินทางมายังจุดเกิด

เหตุและสั่งการอํานวยการระงับเหตุเพลิงไหม โดยสอบถามเรื่องการตัด

กระแสไฟฟา และใหตรวจสอบทิศทางลมกอนท่ีจะฉีดน้ําเขาไปดับเพลิง 

- หัวหนาชุด รปภ. วิทยุสื่อสารแจง รปภ.ใหดูแลเรื่องการจราจร 

- ทีมระงับอัคคีภัย และทีม รปภ. ไดตรวจสอบทิศทางลม และตรวจสอบ

สายฉีดน้ําดับเพลิงใหอยูในสภาพท่ีไมพับหักงอ  

- ทีมระงับอัคคีภัยและทีม รปภ. ไดประสานงานในการใหสัญญาณการเปด

วาลวจายน้ํา เพ่ือระงับอัคคีภัยท่ีเกิดข้ึน 

 

 

+ 14.00 

(10.21 น.) 

- ทีมระงับอัคคีภัย สามารถควบคุมเพลิงไวไดแลว และสั่งปดน้ําจากตูจาย

น้ํา (Hydrant) 
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ตารางท่ี 6-2 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. (ตอ) 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 

+18.00 

(10.25 น.) 

- ทีมระงับอัคคีภัย และทีม รปภ. เขาระงับเหตุไดเรียบรอย ถูกตองตามตาม

หลักการการระงับอัคคีภัยข้ันตน 

- ฝายอาคารสถานท่ี ฝายความปลอดภัยฯ ทีม รปภ. เขาตรวจสอบพ้ืนท่ี 

- ทีม รปภ. แจงเปดการจราจรตามปกติ 

- ผูจัดการเหตุการณไดโทรศัพทรายงานใหกับทางผูบริหารท่ีกํากับสายงาน

สนับสนุน 1 ทราบในแตละลําดับเหตุการณจนกระท่ังสามารถควบคุมเพลิง

ไวได ไมมีผูไดรับบาดเจ็บและรายงานสภาพความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใน

เบื้องตน 
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ผลการสังเกตการฝกซอม 

1. เจาหนาท่ี (1) และ (2) สามารถปฏิบัติการถูกทุกข้ันตอนในการดับเพลิงข้ันตนได และการโทร

แจงเหตุ 

2. เจาหนาท่ี (1) และ (2) สวมใสอุปกรณ PPE ในขณะปฏิบัติงาน 

3. เจาหนาท่ี (2) ไดดําเนินการตัด (ปด) วาลวจายน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือปองกันการลุกลามมายัง   

ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงได 

4. ทีม รปภ. เขาชวยระงับอัคคีภัย โดยมีการปฏิบัติไดถูกตองในการคลี่สายฉีดน้ํา ตรวจสอบสาย 

ไมพับหักงอ รอยเชื่อมตอของสายฉีดน้ําแตละเสน และการเขาฉีดน้ําระงับอัคคีภัย 

5. เจาหนาท่ี รปภ. ปอมหนาบานวิทย ปดก้ันพ้ืนท่ีหัวถนนตรงวงเวียนบานวิทย และเจาหนาท่ี 

รปภ. ปอม 4 นํากรวยมาวางเพ่ือปดก้ันจราจรตรงแยกจอดรถบัสบริการ  

6. ทีมชางบริหารอาคารเขารวมระงับอัคคีภัยในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ โดยควบคุมการเปดวาลวจายน้ําท่ี 

จุดดานหนาสถานีไฟฟายอย 

7. ทีม รปภ. และทีมชางบริหารอาคาร มีการประสานงานกันเปนอยางดีในการเขาระงับอัคคีภัย 

             

สรุปผลการฝกซอมระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ อาคารเตาเผาของเสียอันตราย ประจําปงบประมาณ 

2559  

1. ระยะเวลาท่ีใชในการฝกซอม  
- เวลาฝกซอมท้ังหมด      18 นาที   

2. ผลการฝกซอมแผนฯ  

- การปฏิบัติของทีมฉุกเฉินตามขั้นตอนของแผนฯ   ดี 

- การปฏิบัติของทีม รปภ. ตามขั้นตอนของแผนฯ   ดี 

- อุปกรณระงับอัคคีภัย อุปกรณฉุกเฉิน และการใชงาน  ดี 

- สรุปการประเมินผลในภาพรวมอยูในระดับ   ดี 
 

ปญหาและแนวทางแกไขปญหาอาคารเตาเผาของเสียอันตราย 

 

สภาพปญหา แนวทางแกไขปญหา ผูรับผิดชอบ 

ไมมี   
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6.5 รายงานผลการซอมตามแผนการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมี กรณีหกรั่วไหล ประจําป

งบประมาณ 2559 
 

วันฝกซอม :  วันอังคารท่ี 15 ธันวาคม 2558 

เวลาฝกซอม :  11.45 น. – 11.15 น. 

สถานท่ีเกิดเหตุ :  บริเวณหนาหองเก็บสารเคมี NaOH  อาคารควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียรวม สวทช. 
 

ผูเขารวมฝกซอมตามแผนการจัดการของเสียอันตรายกรณีหกรั่วไหลประกอบไปดวยเจาหนาท่ีท่ี

ปฏิบัติงานอาคารเตาเผาฯ ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สก. และ เจาหนาท่ี รปภ. ประจําจุดอาคารเตาเผา

และระบบบําบัดน้ําเสียฯ รายชื่อตอไปนี้ 

 

1. นายธวัชชัย กรีโส  เจาหนาท่ีเตาเผาและระบบบําบดัน้ําเสีย (1) 

2. นายพิเชษฐ เอ่ียมลือนาม เจาหนาท่ีเตาเผาและระบบบําบัดน้ําเสีย (2) 

     และฝกซอมในหนาท่ีเจาหนาขนสงสารเคมี 

3. นายวิชาญ ทองสรอย  รปภ. ประจําจุดอาคารเตาเผาและระบบบําบัดน้ําเสียฯ (3) 

 

ในปงบประมาณ 2559 นี้ มีการจําลองสถานการณฝกซอมแผนการจัดการของเสียอันตรายกรณี  

หกรั่วไหล ณ อาคารควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียรวม สวทช.  โดยไดจําลองเหตุการณตางๆ ตามรายละเอียดของ

การฝกซอมตามแผนฯ แสดงในตารางท่ี 6-3 ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 6-3 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมี กรณีหกรั่วไหล 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 

+0.00 

(10.45 น.) 

- ในเวลา 10.45 น. พนักงานขับรถบรรทุกสารเคมี NaOH ท่ีมีการใชงานท่ี

ระบบบําบัดน้ําเสียฯ  มาสงสารเคมีท้ังหมดเปนจํานวน 30 ถัง 

- จําลองเหตุการณวาในขณะท่ีเจาหนาท่ีขนสงสารเคมี ไดขนภาชนะบรรจุ

สารเคมีลงจากรถ ไดทําแกลลอนท่ีบรรจุสารเคมี NaOH 

หลุดจากมือตกกระทบพ้ืนและพบวาฝาโดนกระแทก ทําใหฝาปดภาชนะ

หลุด สารเคมีหกรั่วไหลออกมา 

- เจาหนาขนสงสารเคมี ไดขอความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีเตาเผา (1) ท่ี

ยืนนับจํานวนถังบรรจุสารเคมี อยูตรงบริเวณจัดเก็บสารเคมีในขณะนั้น 
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ตารางท่ี 6-3 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมี กรณีหกรั่วไหล (ตอ) 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 

+10.00 

(10.55 น.) 

 

- เจาหนาท่ีเตาเผา (1) ไดสอบถามวาเกิดเหตุการณอะไรข้ึน นําถังสารเคมี

ตั้งข้ึนและปดฝาไว และทําการตรวจสอบ MSDS (Material Safety Data 

Sheets) เพ่ือดูคุณสมบัติทางการภาพและเคมี การใชอุปกรณ PPE ท่ี

ถูกตอง วิธีการจัดการท่ีถูกตอง อันตรายและขอควรระวังตางๆ เปนตน 

- โดยเบื้องตนไดแจงทางเจาหนาขนสงสารเคมี และ รปภ. ประจําจุดอาคาร

เตาเผาและระบบบําบัดน้ําเสียฯ (3) ใหออกหางจากบริเวณท่ีเกิดสารเคมี

หก และชวยเปดหนาตาง ชอง ระบายอากาศ 

- เจาหนาท่ีเตาเผา (1) ไดวิ่งไปยังหองเก็บอุปกรณวัสดุดูดซับ และถังทราย

ท่ีอยูในอาคารเตาเผาของเสียอันตราย นํามาวางก้ันลอมรอบบริเวณท่ี

สารเคมีหกเพ่ือปองกันการแพรกระจายในวงกวาง จํากัดพ้ืนท่ีการกระจาย

ของของเสียสารเคมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+15.00 

(11.00 น.) 

- เจาหนาท่ีเตาเผา (1) ตักทรายลงไปดูดซับของเสียสารเคมี และเก็บทราย

ท่ีใชดูดซับสารเคมีและวัสดุดูดซับ เก็บใสถุงแดงพรอมติดฉลากระบุ นําไป

เก็บไวในท่ีจัดเก็บถุงแดงเพ่ือรอกําจัดตอไป 
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ตารางท่ี 6-3 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมี กรณีหกรั่วไหล (ตอ) 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 

+17.00 

(11.02 น.) 

- เจาหนาท่ีเตาเผา (1) โทรศัพทแจงมายังฝายความปลอดภัย สก. วาเกิด

เหตุการณสารเคมีหกรั่วไหล ณ บริเวณอาคารควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียฯ 

และไดทําการจัดการตามข้ันตอนอยางปลอดภัยเรียบรอยแลว 
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ผลการสังเกตการฝกซอม 

1. เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติการจัดการกับสารเคมีท่ีหกรั่วไหลมี 1 คน โดยสวมใสชุดปองกันสารเคมี และ

ไดปฏิบัติการตามแผนฯ โดยวางวัสดุดูดซับวางก้ันลอมรอบบริเวณท่ีสารเคมีหกเพ่ือปองกันการแพรกระจายในวง

กวาง จํากัดพ้ืนท่ีการกระจายของของเสียสารเคมี และนําทรายมาดูดซับบริเวณท่ีสารเคมีหกรั่วไหล หลังจากนั้น

เขาไปจัดการกับวัสดุดูดซับ และทรายท่ีปนเปอนสารเคมี นําบรรจุ ใสถุงแดง พรอมติดฉลาก จัดเก็บรอนําสงไป

กําจัดตอไป 

2. เจาหนาท่ี รปภ. ประจําจุดอาคารเตาเผาและระบบบําบัดน้ําเสียฯ คอยสังเกตการณอยูบริเวณ

โดยรอบ และอํานวยความสะดวกในการชวยเปดชองระบายอากาศในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ 

3. อุปกรณวัสดุดูดซับ และถังทราย ไมไดจัดเตรียมไวท่ีอาคารควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียฯ เม่ือเกิด

เหตุ ทางเจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติการจัดการกับสารเคมีท่ีหกรั่วไหล จึงตองวิ่งไปยังอาคารเตาเผาเพ่ือนําอุปกรณ

วัสดุดูดซับและถังทรายมาใชระงับเหตุ 
 

สรุปผลการฝกซอมการจัดการของเสียอันตรายกรณีหกรั่วไหลอาคารเตาเผาของเสียอันตราย ประจําป

งบประมาณ 2559  

1. ระยะเวลาท่ีใชในการฝกซอม  

- เวลาฝกซอมท้ังหมด        17 นาที   

2. ผลการฝกซอมแผนฯ  

- การปฏิบัติของทีมการจัดการสารเคมีหกรั่วไหลตามข้ันตอนของแผนฯ  ดี 

- อุปกรณระงับเหตุฉุกเฉิน วัสดุดูดซับ อุปกรณทรายดูดซับ และการใชงาน  ควรปรับปรุง 

- สรุปการประเมินผลในภาพรวมอยูในระดับ     พอใช 
 

ปญหาและแนวทางแกไขปญหาอาคารเตาเผาของเสียอันตรายและอาคารควบคุมระบบบําบัดฯ 
 

สภาพปญหา แนวทางแกไขปญหา ผูรับผิดชอบ 

1. ไมมีการจัดเตรียมอุปกรณวัสดุดูดซับ และ

ถังทราย ไวท่ีอาคารควบคุมระบบบําบัดน้ํา

เสียฯ ซึ่งเปนแหลงจัดเก็บสารเคมี NaOH  

1. จัดเตรียมอุปกรณวัสดุดูดซับ และถังทรายไว

ประจําที่อาคารควบคุมระบบบําบัดน้าํเสียฯ  

1 ชุด (ดําเนนิการจัดเตรียมไวเรียบรอยแลว) 

นายธวชัชัย กรีโส 
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6.6 การปรับปรุงพ้ืนท่ีทํางานใหมีความปลอดภัย การจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายและการเตือน

อันตราย  

จากผลการประเมินความเสี่ยง รายงานผลการซอมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผา

ของเสียอันตรายของ สวทช. และการซอมแผนการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมี กรณีหกรั่วไหล จึงนํามาสู

การปรับปรุงพ้ืนท่ีการทํางาน อุปกรณปองกันอันตราย และการเตือนอันตราย เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอ

ผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี และผูปฏิบัติงานโดยรอบ ดังรายละเอียดการปรับปรุงพ้ืนท่ีทํางาน การจัดเตรียมอุปกรณ

ปองกันอันตราย และการเตือนอันตรายดังแสดงในตารางท่ี 6-4 ตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 6-4 การปรับปรุงพ้ืนท่ีทํางาน การจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตราย และการเตือนอันตราย 

รายละเอียด ภาพประกอบ 

จัดเตรียมอุปกรณเพ่ือรองรับเหตุการณฉุกเฉิน และ

อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหพรอมใชงานและ

เพียงพอ เชน  ถังดับเพลิง อุปกรณการปฐมพยาบาล  

ชุดและหนากากปองกันไอระเหยของสารเคมี เปนตน 

(จัดเตรียมไวตั้งแตป 2546 และมีการตรวจสอบความ

พรอมในการใชงานอยางสมํ่าเสมอ) 

 

 

การเตือนอันตรายในพ้ืนท่ีปฏิบั ติงาน เชน ใหสวม

อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล หามผูท่ีไมเก่ียวของ

เขาพ้ืนท่ีในระหวางการปฏิบัติงาน หามทําให เกิด

ประกายไฟ ปายเตือนใหระวังสารเคมี ปายเตือนหามผู

ไมเก่ียวของเขาพ้ืนท่ีขณะทําการเผาของเสียอันตราย

และใบแสดงสถานการณซอมบํารุงเตาเผาของเสีย

อันตราย (TAG OUT) (มีการจัดทําปายเตือนอันตราย

ในป 2550 และมีการตรวจสอบสภาพใหมีความพรอม

ในการใชงานอยางสมํ่าเสมอ) 
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ตารางท่ี 6-4 การปรับปรุงพ้ืนท่ีทํางาน การจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตราย และการเตือนอันตราย (ตอ) 

รายละเอียด ภาพประกอบ 

ปรับปรุงคันรองรับน้ํ ามันท่ีใต ถังน้ํ ามันเตาเผา ให

สามารถรองรับน้ํ ามัน ไม ให เกิดการรั่วไหลออกสู

ภายนอก (จัดทําในป 2551 และมีการตรวจสภาพใหมี

ความพรอมในการใชงาน ในกรณีเกิดการรั่วไหลของ

น้ํามัน อยางตอเนื่อง) 

 

 

 

ยายสวิตช ปด-เปดไฟฟา หองเก็บของเสียอันตรายเพ่ือ

ลดโอกาสการเกิดประกายไฟภายในหองเก็บของเสีย

สารเคมี (ทําการยายสวิตช ในป 2551 และทําการ

ตรวจสภาพอยางสมํ่าเสมอ) 

 

 

การเตรียมถังดับ เพลิง ให มีความเหมาะสม และ

เพียงพอ เชน ถังดับเพลิงชนิดโฟมเพ่ือใชระงับเหตุเพลิง

ไหม ท่ี มี เชื้ อ เพลิ งเป นน้ํ ามัน โดยติดตั้ งไว ใน พ้ืน ท่ี

ปฏิบัติงานมีการตรวจสภาพเดือนละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

จัดทําคันรองรับสารเคมีท่ีหองเก็บสารเคมีในกรณีหก

รั่วไหลจะไมไหลออกมาจากหองจัดเก็บ (จัดทําในป 

2552 และมีการตรวจสภาพของคันรองรับสารเคมี

อยางตอเนื่อง) 
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ตารางท่ี 6-4 การปรับปรุงพ้ืนท่ีทํางาน การจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตราย และการเตือนอันตราย (ตอ) 

รายละเอียด ภาพประกอบ 

การเตือนอันตรายท่ีบันไดทางข้ึนสําหรับปอนของเสีย

อันตรายเขาสูหองเผาไหม  (ดําเนินการในป 2552 และ

มีการตรวจสอบสภาพของแถบเตือนอันตรายโดยมีการ

เปลี่ยนแถบเตือนอันตรายเม่ือพบวามีการเสื่อมสภาพ

อยางตอเนื่อง) 

 

 

การปรับปรุงทําการยกระดับตูควบคุมระบบเตาเผา ให

สูงจากพ้ืน 30 เซนติเมตร และจัดหาโตะสํารองสูงจาก

พ้ืน 1 เมตร ไววางตูควบคุมกรณีระดับน้ํ าทวมสูง

มากกวา 30 เซนติเมตร (จัดทําในป 2555 และมีการ

ตรวจสภาพอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย) 

 

 

ยายปลั๊กไฟฟาใหสูงจากพ้ืนเตาเผา 1 เมตร เพ่ือปองกัน

ความเสียหายจากน้ําทวม (จัดทําในป 2555 และมีการ

ตรวจสภาพอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย) 

 

ในปงบประมาณ 2556  

1. มีการจัดหาหัวฉีดน้ํามาไวใหในตูเก็บสายดับเพลิง 

เพ่ือเตรียมความพรอมในการรองรับสถานการณฉุกเฉิน 

2. เพ่ิมจุดติดตั้งโทรศัพทภายในหองควบคุมการเผาอีก 

1 จุด เพ่ือใชสื่อสารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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ตารางท่ี 6-4 การปรับปรุงพ้ืนท่ีทํางาน การจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตราย และการเตือนอันตราย (ตอ) 

รายละเอียด ภาพประกอบ 

ในปงบประมาณ 2557 

1. ติดตั้ง Safety Guard และติดปายเตือนอันตราย

ตรงบริเวณตูควบคุมระบบเตาเผาของเสียอันตราย 

2. เจาะผนังเพ่ิมชองพัดลมระบายอากาศในหองเก็บ

สารเคมี ทาสีผนังใหม 

3. ติดตั้งปายเตือนอันตรายตรงเตาเผา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปงบประมาณ 2558 

1. จัดหาภาชนะสําหรับรองรับซากหลอดไฟเพ่ือรอเก็บ

ขนนําไปกําจัด โดยใหมีความเหมาะสมกับลักษณะของ

หลอดไฟแตละประเภท มีความปลอดภัย งายตอการ

จัดเก็บและเคลื่อนยายไปกําจัด 

2. ติดแถบเตือนอันตรายทดแทนของเดิมท่ีหลุดลอก

ออกไป 
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ตารางท่ี 6-4 การปรับปรุงพ้ืนท่ีทํางาน การจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตราย และการเตือนอันตราย (ตอ) 

รายละเอียด ภาพประกอบ 

ในปงบประมาณ 2559 

1. ปรับปรุงพ้ืนท่ีหองสําหรับรองรับซากหลอดไฟเพ่ือรอ

เก็บขนนําไปกําจัด โดยใหมีความเหมาะสมกับลักษณะ

ของหลอดไฟแตละประเภท มีความปลอดภัย งายตอ

การจัดเก็บและเคลื่อนยายไปกําจัด 

2. ปรับปรุงเปลี่ยนพ้ืนตะแกรงใสขยะติดเชื้อปนเปอน

สารเคมี 

3. เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศของหองควบคุมเตาเผา

ของเสียอันตราย ทดแทนของเดิมท่ีชํารุดเนื่องจากมี

อายุการใช งานนาน และไม มีความคุมค าในการ

ซอมแซม 

4. เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคารเตาเผาของเสีย

อันตรายใหม เนื่องจากหมวกปลองเตาตกกระแทกใส

หลังคา ทําใหมีรอยแตกราว และอาจเกิดอันตรายจาก

เศษกระเบื้องท่ีแตกได 
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บทที่ 7 

การซอมบํารุงและปรับปรุงระบบเตาเผาของเสียอันตราย 

 

การดูแลรักษาอุปกรณตางๆ ของระบบเตาเผาของเสียอันตราย ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

ไดจัดทําแผนและดําเนินการตรวจเช็คและบํารุงรักษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว ซ่ึงมีท้ังการตรวจเช็คและ

บํารุงรักษา รายสัปดาห รายเดือน รายสามเดือน รายป และในกรณีพิเศษท่ีมีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ี

ปลอยออกมาจากระบบเตาเผาของเสียอันตรายท่ีมีคาสูงเกินกวามาตรฐาน อยางไรก็ตามแมจะมีการตรวจเช็ค

และบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง แตอุปกรณตางๆ ยอมเกิดการชํารุดและเสียหายตามอายุการใชงานของอุปกรณ   

ซ่ึงท่ีผานมาตั้งแตเริ่มดําเนินการใชงานระบบเตาเผาของเสียอันตราย จะพบวาในบางอุปกรณท่ีเสียหายนั้นจะ

สงผลตอคามลพิษท่ีปลอยออกมาเชนผลการตรวจวัดปริมาณฝุนรวม (TSP) ท่ีมีคาเกินคามาตรฐาน ดังท่ีได

กลาวถึงไวในบทท่ี 5 การเฝาระวังควบคุมมลพิษทางอากาศและสภาพแวดลอมจากการเผาทําลายของเสีย

อันตราย ในบทนี้จึงไดรวบรวมสาเหตุและการแกไขระบบเตาเผาของเสียอันตรายตลอดระยะเวลาการใชงานเพ่ือ

เปนการรวบรวมองคความรู และประสบการณในการใชงานเตาเผาของเสียอันตราย ดังรายละเอียดท่ีแสดงไวใน

ตารางท่ี 7-1 

 

ตารางท่ี 7-1 สาเหตุและการดําเนินการแกไขระบบเตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ 2549 ถึง

ปจจุบัน 

วันท่ีตรวจวัด สาเหต ุ การแกไข 

19 ต.ค. 2548 เกิดความขัดของของหัวเผาหองเผาไหมท่ี 

1 (หัวเผาติดๆ ดับๆ) ทําใหหองเผาไหม ท่ี 

2 มีภาระการเผาควันมากข้ึน เกิดการเผา

ไหมไมสมบูรณและเกินกวาประสิทธิภาพ

ของระบบบําบัดจะบําบัดไดในชวงเวลา

ขณะนั้น   

เปลี่ยนกลองควบคุมหัวเผาและจัดซ้ือกลอง

ควบคุมหัวเผาสํารองไวใช 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2559 

ฝายความปลอดภยัและส่ิงแวดลอม สํานักงานกลาง 81 

ตารางท่ี 7-1 สาเหตุและการดําเนินการแกไขระบบเตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ 2549 ถึง

ปจจุบัน (ตอ) 

วันท่ีตรวจวัด สาเหต ุ การแกไข 

21 มี.ค. 2550 ผนั งของระบบบําบัดอากาศข้ันท่ีสอง      

(หอดูดซับ Adsorbtion Chamber) ท่ีใช

บ ร รจุ  Activated Carbon ใน ก ารดั ก

กรองฝุนและดูดซับกลิ่นหลุดออกจากโครง

ยึดทําใหอากาศเสียไมถูกบําบัดในข้ันท่ี

สอง 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบโครงสรางภายในของระบบบําบัด

อากาศ     ปละ 1 ครั้ง และบรรจุไวในแผนการ

ตรวจสอบและบํารุงรักษาประจําป 

30 ก.ย. 2553 ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศมีการชํารุด

และเสื่อมสภาพ 

                      

 

 

 

 

 

ซ อ ม แซ ม ระบ บ บํ าบั ด ม ล พิ ษ ท างอ าก าศ 

Adsorbtion Chamber แ ล ะ  Wet Scrubber 

ตลอดจนเพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบอุปกรณ

ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ ปละ 4 ครั้ง 

29 พ.ย. 2554 กลองใส Activated Carbon ภายในหอ

ดูดซับ (Adsorbtion Chamber) รั่ว 

ดําเนินการซอมแซม และใชงานไดตามปกต ิ

8 ต.ค. 2557 แบตเตอรี่หัววัด pH Meter เสื่อมสภาพไม

สามารถใชงานได  

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม และดําเนินการสอบเทียบ

หัววัดคา pH สามารถกลับมาใชงานไดตามปกติ

ดําเนินการแลวเสร็จเม่ือวันท่ี 18 ต.ค. 2557 
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ตารางท่ี 7-1 สาเหตุและการดําเนินการแกไขระบบเตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ 2549 ถึง

ปจจุบัน (ตอ) 

วันท่ีตรวจวัด สาเหต ุ การแกไข 

26 ธ.ค. 2557 ซอมแซมทอฉีดน้ําหอลดอุณหภูมิเตาเผา

ของเสียอันตราย เนื่องจากทอมีรอยรั่ว 

ชํารุดไมสามารถใชงานได 

ดําเนินการติดตั้ง และทดสอบทอน้ํา หัว Spray 

ใชงานไดตามปกติ ดําเนินการแลวเสร็จเม่ือวันท่ี 

4 ก.พ. 2558 

4 ก.พ. 2558 

 

26 มิ.ย. 2558 

 

14 ก.ค. 2558 

- แกนยึดติดใบพัดมอเตอรปมสูบน้ําบอน้ํา

หมุนเวียน สํารองตัวท่ี 1 ไมหมุน 

- ปมสูบน้ําบอน้ําหมุนเวียนตัวท่ี 2 ขดลวด

มอเตอรไหม 

- ปมสูบน้ําบอน้ําหมุนเวียนตัวท่ี 1 ขดลวด

มอเตอรไหม 

มอเตอรปมสูบน้ําบอน้ําหมุนเวียน 3 ตัว 

ชํารุดไมสามารถทํางานได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

สงปมน้ําท้ัง 3 ตัวซอมเม่ือวันท่ี 15 ก.ค. 2558 

  

ดําเนินการติดต้ัง และทดสอบการทํางานของปม

น้ําท้ัง 3 ตัว ใชงานไดตามปกติ ดําเนินการแลว

เสร็จเม่ือวันท่ี 13 ส.ค. 2558 
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ตารางท่ี 7-1 สาเหตุและการดําเนินการแกไขระบบเตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ 2549 ถึง

ปจจุบัน (ตอ) 

วันท่ีตรวจวัด สาเหต ุ การแกไข 

24 เม.ย. 

2558 

ตูควบคุมระบบเตาเผาของเสียอันตราย 

(PLC) ระบบควบคุมมีปญหาไมสามารถสั่ง

การทํางานได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดําเนินการซอมแซมระบบฯ และทดสอบการ

ทํางาน โดยดําเนินการแลวเสร็จเม่ือวันท่ี 26 

พ.ค. 2558 

เม.ย. 2559 ทอน้ําสงไปหอ Quencher แตกรั่ว ไม

สามารถใชงานเตาเผาของเสียฯ ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดําเนินการซอมแซม เปลี่ยนทอน้ําใหมโดยเปลี่ยน

วัสดุทอเปน Stainless และติดตั้งแลวเสร็จเม่ือ

วันท่ี 27 พ.ค. 59 

ก.ค. 2559 จอแสดงผล pH Controller ของ

ตูควบคุมเตาเผาของเสียอันตรายชํารุดไม

สามารถแสดงผลอานคาได 

 

 

ดําเนินการเปลี่ยนจอแสดงผลคา pH ของ

ตูควบคุมเตาเผาของเสียอันตราย 
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ตารางท่ี 7-1 สาเหตุและการดําเนินการแกไขระบบเตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ 2549 ถึง

ปจจุบัน (ตอ) 

วันท่ีตรวจวัด สาเหต ุ การแกไข 

ก.ย. 2559 หัววัดคา pH (Probe) ของบอน้ํา

หมุนเวียน เตาเผาของเสียอันตรายชํารุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดําเนินการเปลี่ยนหัววัดคา pH (Probe) ใหมของ

เครื่องมือวัดคา pH ของบอน้ําหมุนเวียน พรอม

กับสอบเทียบเครื่องวัดคา pH เม่ือวันท่ี 29 ก.ย. 

59 

ก.ย. 2559 แบตเตอรี่หัววัด pH Meter เสื่อมสภาพไม

สามารถใชงานได 

เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม และดําเนินการสอบเทียบ

หัววัดคา pH สามารถกลับมาใชงานไดตามปกติ

ดําเนินการแลวเสร็จเม่ือวันท่ี 29 ก.ย. 59 

 

และในปงบประมาณ 2559 มีอุปกรณของระบบเตาเผาของเสียอันตรายท่ีเกิดการชํารุดเสียหาย 

และเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน รวมท้ังสิ้น 4 รายการ ซ่ึงฝายความปลอดภัยฯ ไดทําการเปลี่ยน และซอมแซม

จนสามารถใชงานไดตามปกติท้ัง 4 รายการ รายละเอียดรายการปรับปรุงซอมแซม และคาใชจายระบบเตาเผา

ของเสียอันตรายไดแสดงไวในตารางท่ี 7-2 
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ตารางท่ี 7-2 สรุปรายการปรับปรุงซอมแซมระบบเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. ประจําปงบประมาณ 

2559 (เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559) 

รายการ สภาพปญหา การดําเนินการ 
คาใชจาย 

(บาท) 

1. ทอน้ําที่สงไปหอ Quencher 

ทอ Stainless Steel  

ทอน้ําที่สงไปหอ Quencher 

แตกร่ัว 

จางทาํใหมทั้งเสนทอ โดย

เปลี่ยนมาใชวัสดทุอเปน 

Stainless 

37,310.90 

2. ซอมแซม pH Controller ของเตาเผา

ของเสียอันตราย 

ของเดิมชํารุดเนื่องจากอายุ

การใชงาน  

เปลี่ยนในสวนของจอแสดงผล 8,273.24 

3. หัววัดคา pH (Probe) วัดคาความเปน

กรด-ดาง ของบอน้ําหมุนเวียน เตาเผา

ของเสียอันตราย 

ของเดิมชํารุดเนื่องจากอายุ

การใชงาน  

ซื้อหัววัดคา pH (Probe) ใหม 10,486.00 

4. แบตเตอร่ีของเคร่ืองวัดคาความเปน

กรด-ดาง ของบอน้ําหมุนเวียน เตาเผา

ของเสียอันตราย 

ของเดิมชํารุดเนื่องจากอายุ

การใชงาน  

ซื้อแบตเตอร่ีใหม 1,284.00 
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บทที่ 8 

การเผยแพรถายทอดความรูและศึกษาดูงาน  

 

ในปงบประมาณ 2559 นี้ ไดมีหนวยงานภายนอกเขามาศึกษาดูงานและฟงการบรรยายเก่ียวกับ

ระบบการจัดการของเสียอันตรายของ สวทช.  1 หนวยงาน และในรายงานประจําปฉบับนี้ยังคงแสดง

รายละเอียดของหนวยงานหรือผูท่ีสนใจท่ีไดเขาเยี่ยมชมเตาเผาของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการของ สวทช. 

ตั้งแตปงบประมาณ 2548 เปนตนมา 

เตาเผาของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการของ สวทช.นี้เปนเตาเผาของเสียตัวแรกของประเทศไทย

ท่ีสรางข้ึนในหนวยงานศึกษาวิจัย และมีการใชงานเพ่ือการกําจัดทําลายของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการตางๆ 

ท่ีมีการใชงานอยางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา 14 ป  ตลอดระยะเวลาการใชงานท้ังผูปฏิบัติงานเผาทําลายของ

เสียอันตราย และผูเก่ียวของไดรับความรูและประสบการณในเรื่องการจัดการของเสียอันตรายดวยเตาเผาอยาง

ตอเนื่อง ซ่ึงประสบการณและความรูเหลานี้ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สก. ไดเผยแพรและถายทอด

ความรูท่ีไดรับมานี้ใหกับหนวยงาน หรือผูสนใจในโอกาสตางๆ ตลอดมา ซ่ึงพอจะสรุปไดดังนี้ 

 

1. วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2548 นักศึกษาและ

อาจารยจากภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เขารับฟงการบรรยายสรุปเรื่องเรื่องการจัดการของเสีย

อันตรายจากหองปฏิบัติการดวยเตาเผา และเยี่ยมชม

การทํางานท่ีอาคารเตาเผา 

 

 

2 . วั น ท่ี  13 ก รก ฎ าค ม  2550 นํ า เส น อ

บทความ เรื่อง การจัดการของเสียอันตรายดวยเตาเผา

สําหรับหนวยงานท่ีมีหองปฏิบัติการ  เขาประกวดใน

ง า น  The 8th Symposium on TQM-Best 

Practices in Thailand และไดรับรางวัลบทความยอด

นิยม (Popular Vote) 
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3. วันท่ี 25 ธันวาคม 2550 นิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท และคณะอาจารย จากศูนยความเปนเลิศ

แหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขารับฟงการบรรยายสรุป

เรื่องเรื่องการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการดวยเตาเผา และเยี่ยมชมการทํางานท่ีอาคารเตาเผา 

 

4. เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2551 นายสุเทพ ถิรสัตยาพิทักษ ผู อํานวยการฝายความปลอดภัยและ

สิ่งแวดลอม สก. ไดถูกเชิญใหเปนท่ีปรึกษาโครงการกอสรางเตาเผาของเสียอันตราย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ท่ี

อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

5. วันท่ี 16-17 มกราคม 2551 คณะอาจารย

และเจาหนาท่ีจากศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เขารับฟงการ

บรรยายสรุปเรื่องการจัดการของเสียอันตรายจาก

หองปฏิบัติการดวยเตาเผา และเยี่ยมชมการทํางานท่ี

อาคารเตาเผา 

 

6. วันท่ี 17 มกราคม 2551  นายเฉลิมพล 

เทียนระหงษ และนายฐนธัช ชูศฐานนท (วิศวกร และ

เจาหนาท่ีเตาเผา ฝายความปลอดภัยฯ)  ไดรับเชิญให

เดินทางไปใหความรูและถายทอดเทคนิคการเผาของ

เสียอันตรายดวยเตาเผาท่ี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ท่ี

อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

7. วันท่ี 28 มีนาคม 2551 หัวหนาภาควิชาเคมีและผูเขารวมประชุมวิชาการหัวหนาภาควิชาเคมี ท่ัว

ประเทศ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนเจาภาพจัดงาน) รับฟงการบรรยายสรุปเรื่องเรื่องการจัดการของเสีย

อันตรายจากหองปฏิบัติการดวยเตาเผา และเยี่ยมชมการทํางานท่ีอาคารเตาเผา 

8. วันท่ี 23 พฤษภาคม 2551 บรรยายสรุป

เรื่องการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการ

ดวยเตาเผา ให กับคณะอาจารย  เจาหน า ท่ี ศูนย

เครื่องมือวิทยาศาสตร นักศึกษาปริญญาตรีและโท ท่ี

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 
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9. วันท่ี 3 กรกฎาคม 2552 คณะทีมงานกอสรางเตาเผาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เขาดูงานและขอ

คําปรึกษาเก่ียวกับระบบเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. 

10. วันท่ี 18 และ 25 ธันวาคม 2553 คณะ BIO Safety เขาดูงานระบบเตาเผาของเสียอันตรายของ 

สวทช. 

11. วันท่ี 14 ตุลาคม 2553 คณะนักศึกษาท่ี

เขารวมโครงการ “Merck Let’s Care Safety Camp 

2010: From Waste to Value” จัดโดยบริษัท เมอรค 

จํากัด รับฟงการบรรยายและเยี่ยมชมการทํางานของ

ระบบเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. 

 

12. วันท่ี 12 ตุลาคม 2555 คณะผูเขารับการ

อบรมหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสีเขียว

สําหรับผูบริหาร เขาดู งานระบบเตาเผาของเสีย

อันตรายของ สวทช. 

 

 

13. วันท่ี 18 ตุลาคม 2555 คณะเจาหนาท่ี

และนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ “Merck Let’s Care 

Safety Camp เข า เยี่ ยมชมการทํ างานของระบบ

เตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. 

 

14. วันท่ี 4 กรกฎาคม 2556 คณะดูงานจาก

กลุมบริษัท ปตท. พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเขาเยี่ยมชมการ

ทํางานของระบบเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. 
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15. วัน ท่ี  16 มกราคม 2558 รอง ผพว. 

(ลดาวัลย กระแสรชล) เขาเยี่ยมชมการทํางานของ

ระบบเตาเผาของเสียอันตราย และระบบบําบัดน้ําเสีย

รวม สวทช.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. วันท่ี 6 ก.ค. 59 ไดเขารวมบรรยายกับ 

MTEC เผยแพรถายทอดความรูระบบบําบัดน้ําเสียรวม 

สวทช. และ ระบบการจัดการของเสียอันตราย ใหกับ

คณะอาจารยจากมหาวิทยาลัยแมโจ ในการศึกษาดูงาน  

 

  

 

นอกจากการเผยแพรและถายทอดความรูให กับหนวยงาน หรือผูสนใจในโอกาสตางๆ แลว        

ฝายความปลอดภัยฯ ยังจัดสงขอมูลใหกับหนวยงานภายใน สวทช. เพ่ือใชประโยชนในการศึกษาวิจัย เพ่ือ

ประกอบการยื่นขอการรับรองดานพลังงานและสิ่งแวดลอมตางๆ  เพ่ือประกอบการคิดคาเชาพ้ืนท่ี และการจัดทํา

รายงานประจําป สวทช. เปนตน ในสวนของการเตรียมพรอมในการเผยแพรความรูนั้นไดมีการจัดเตรียมเอกสาร

และสื่อตางๆ ไวพรอมท่ีจะถายทอดความรูหากมีหนวยงานสนใจเขามาศึกษาและดูงาน 

ในปงบประมาณ 2559 ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ไดใหความสําคัญเก่ียวกับการจัดการ

องคความรู (Knowledge Management : KM) ตางๆท่ีมาจากการปฏิบัติงานของฝายความปลอดภัยฯ นํามา
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จัดทําเปนองคความรูของฝายโดย ใหเปนกระบวนการรวบรวม การสงวนรักษา และการถายทอดสารสนเทศไปสู

ความรู ท่ีสามารถเขาถึงไดเพ่ือนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในฝาย โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ การนํา

สินทรัพยความรู (Knowledge Assets) ไปสรางคุณคา (Value Creation) หรือเพ่ิมผลิตผล (Productivity) เพ่ือ

สนับสนุนเปาหมายหรือตอบสนองการดําเนินการขององคกร 

การจัดการความรู จึงเปนกระบวนการในการนําความรูตางๆ ท่ีมีอยูในบุคคลขององคกร รวมท้ัง

ความรูท่ีอยูในรูปของเอกสารสื่อตางๆ มาจัดการใหเปนระบบ เพ่ือใหสามารถนําความรูดังกลาวท่ีมีไปใชใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงคขางตน ดังนั้นในปงบประมาณ 2559 นี้ ทางฝายความปลอดภัยฯ จึงไดดําเนินการจัดทํา     

องคความรูท่ีเก่ียวของกับการจัดการของเสียอันตราย 2 เรื่อง ไดแก 

1. การจัดทํารายการคําถามท่ีพบบอย Frequently Asked Questions (FAQ) และตอบคําถามใน

เชิงการใหบริการเก่ียวกับการจัดการของเสียอันตรายเพ่ือสงเผาทําลาย และ/หรือคัดแยกเพ่ือสงกําจัดโดย

หนวยงานภายนอกแนวทางการบริหารจัดการของเสีย 

2. การนํารายงานประจําปสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการน้ําเสียภายในพ้ืนท่ีอุทยานวิทยาศาสตร

ประเทศไทย และรายงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการ เขาสูระบบเครือขาย NSTDA Intranet  

โดยองคความรู  (Knowledge Management : KM) ท้ัง 2 เรื่องนี้จะวางไวใน Website ของ    

ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สก. เพ่ือใหทุกคนสามารถสืบคน คนหาขอมูลท่ีเก่ียวของไดตอไป 
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บทที่ 9 

ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไข 

แผนการจัดการของเสียอันตรายและการรองรับเหตุการณวิกฤติในอนาคต 

 

การใหบริการรับของเสียอันตรายและการใชงานเตาเผาเพ่ือการกําจัดทําลายของเสียอันตรายจาก

หองปฏิบัติการของหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ในปนี้ยังพบปญหาและอุปสรรค

ตางๆ ในการปฏิบัติงานเหมือนเชนปงบประมาณท่ีผานๆมา โดยเฉพาะปญหาการเสื่อมสภาพของอุปกรณและ

โครงสรางของเตาเผาท่ีมีขนาดใหญ โดยในปนี้ยังคงมีอุปกรณท่ีตองทําการซอมแซม จัดซ้ืออุปกรณใหมมาทดแทน

ของเดิมท่ีเสื่อมสภาพไมสามารถใชงานไดอีกตอไป และมีคาใชจายในการปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือใหเกิดสภาพแวดลอม

ท่ีปลอดภัยคือ การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในหองควบคุมการทํางานของเตาเผาของเสียฯ ทําใหพนักงานมี

หองควบคุมเปนหองปรับอากาศท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวาบริเวณการปฏิบัติงานการเผาของเสียฯ ใชสําหรับเปนหองพัก

ระหวางการทํางาน ซ่ึงเปนมาตรการท่ีชวยลดอันตรายจากความรอนท่ีอาจเกิดกับพนักงานระหวางการทํางานได 

และพนักงานใชเวลาสวนใหญทํางานในหองควบคุม ดังนั้นจึงไมไดสัมผัสกับระดับความรอนดังกลาวตลอด

ระยะเวลาการทํางาน การเจาะผนังหองเก็บสารเคมีรอการเผา/รอสงกําจัด เพ่ือใหเกิดการระบายอากาศท่ีดี     

ไมเกิดการสะสมของไอระเหยสารเคมี รวมถึงการปรับปรุงภาชนะรองรับขยะถุงแดงท่ีบรรจุขยะติดเชื้อปนเปอน

สารเคมีใหดูแข็งแรง สะอาด ไมเกิดการหกรั่วซึมลงพ้ืนหองจัดเก็บ เปนตน อยางไรก็ตามในปงบประมาณ 2559 

นี้  ทางฝายความปลอดภัยฯ มีแนวทางในการจัดการกับปญหาท่ีพบ อาทิเชน การซอมแซมจอแสดงผล             

pH Controller ของเตาเผาของเสียอันตราย การเปลี่ยนหัววัดคาความเปนกรดดาง พรอมกับเปลี่ยนแบตเตอรี่

หัววัดคาความเปนกรดดาง (pH Meter) และการสอบเทียบหัววัดคาความเปนกรดดาง ของ pH Meter ของ   

บอน้ําหมุนเวียนของเตาเผาของเสียอันตราย การซอมแซมเปลี่ยนทอใหมของทอน้ําท่ีสงไปหอ Quencher ใหเปน

ทอ Stainless Steel เปนตน  

การแกไขปญหาอุปกรณและโครงสรางเตาเผาท่ีเสื่อมสภาพนั้น นอกจากการตรวจและบํารุงรักษา

อยางตอเนื่องแลว ในเรื่องของการคัดแยกสารท่ีจะทําการเผาก็เปนสวนสําคัญท่ีจะสามารถยืดอายุการใชงานของ

เตาเผาตอไปไดอีก โดยทําการคัดแยกของเสียอันตรายกลุมท่ีไมติดไฟ และกลุมท่ีเผาทําลายแลวกอใหเกิดปญหา

ควันดํา เพ่ือจัดสงใหบริษัทเอกชนรับไปกําจัด และจัดชุดของเสียท่ีจะทําการเผาในแตละรอบโดยของเสียท่ีมี

คุณสมบัติติดไฟ หรือเปนเชื้อเพลิงในตัวเองได ก็จะชวยลดระยะเวลาในการเผาลงไป รวมถึงชวยประหยัด

เชื้อเพลิงในการเผาลงไปไดอีก 

สําหรับปญหาและอุปสรรคท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมหรือการจัดการของฝายความปลอดภัยฯ คือ  

ปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงมายังเตาเผาท่ีมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนกวาทุกป การไมปฏิบัติตามขอตกลงกอนนําสง 

เชน ไมใสรายละเอียดของของเสียท่ีนําสง ภาชนะท่ีบรรจุไมเปนไปตามท่ีกําหนดไว และความถ่ีในการนําสงไมมี

ความคงท่ีหรือสมํ่าเสมอ ในบางเดือนท่ีมีการคืนพ้ืนท่ีของบริษัทท่ีเชาพ้ืนท่ีในอุทยานฯ ก็จะมีการนําสงของเสียใน

ปริมาณท่ีมาก และในบางเดือนท่ีมีกิจกรรมการบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในหองปฏิบัติการ จะไมมีการ
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ดําเนินงาน ก็อาจจะทําใหการนําสงของเสียในปริมาณนอย ซ่ึงในประเด็นนี้สงผลทําใหตองวางแผนการจัดการ

ของเสียในแตละเดือนแตกตางกันไป แตอยางไรก็ตามการวางแผนจัดการของเสียยังคงอยูบนพ้ืนฐานการคัดแยก 

จําแนกของเสียท่ีเผาไดงาย ลุกติดไฟไดดี สามารถเปนเชื้อเพลิงในตัวเองไดเพ่ือดําเนินการเผาและประหยัด

เชื้อเพลิงไปในตัว การจัดเก็บในภาชนะท่ีกําหนด รวมถึงติดฉลากขอมูลของเสียในการนําสงใหถูกตองครบถวน 

และในสวนของเสียท่ีไมสามารถดําเนินการเผาเองได จะจัดเก็บรวบรวม และดําเนินการจางบริษัทเอกชนนําไป

กําจัดตอไป 

การดําเนินกิจกรรมและการใหบริการเตาเผาของเสียอันตรายเพ่ือรองรับเหตุการณวิกฤติดังกลาว 

และการจัดทําแนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายในอนาคตมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินการบริหารการจัดการของเสียอันตรายท่ีเกิด ข้ึนภายในพ้ืนท่ี อุทยานฯ ไดอยางเหมาะสมและ                

มีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายเพ่ือให สวทช. มีความพรอมและสามารถจัดการของเสียอันตรายท่ีเกิดข้ึนใน

ปงบประมาณ 2560 ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสรางความตอเนื่องในการใหบริการกําจัดของเสีย

อันตรายแกผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพหากตองเผชิญกับเหตุการณวิกฤติตางๆ 

 

9.1 แนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายท่ีเกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีอุทยานฯ ในปงบประมาณ 2560 

การจัดทําแนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายท่ีเกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีอุทยานฯ ในอนาคตได

อยางสมบูรณนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีตองทราบแนวทางท่ีชัดเจนในการใชประโยชนท่ีดิน และกิจกรรมตางๆท่ีจะ

เกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีอุทยานฯในอนาคตท้ังนี้เพ่ือใชเปนขอมูลในการวิเคราะหแนวโนมปริมาณของเสียอันตรายและ

ชนิดของเสียอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนตลอดจนใชพิจารณารวมกับสภาพปญหาทบทวนการดําเนินการ และ

ประสิทธิภาพการจัดการของเสียอันตรายท่ีมีอยูในปจจุบัน  

จากการนําขอมูลปริมาณการสงของเสียอันตรายมากําจัดท่ีเตาเผาในอดีตจนถึงปจจุบันมาคาดการณ

ปริมาณของเสียอันตรายท่ีจะสงมาเผาทําลายท่ีเตาเผาในปงบประมาณ 2560 พบวาอาจจะมีของเสียอันตรายสง

มาเผาทําลายมากกวา 40,000 กิโลกรัม โดยปริมาณท่ีคาดการณนี้จะหมายรวมท้ังหมดของ ของเสียอันตรายท่ีจะ

เกิดข้ึนจากทุกอาคาร ซ่ึงรวมไปถึงอาคารกลุมนวัตกรรม 2 (INC2) โดยเปนอาคารขนาดใหญและเริ่มดําเนินการ

เปดใหบริษัทเอกชนเขามาเชาพ้ืนท่ีในบางสวนแลว จึงคาดการณไดวาจะเปนแหลงกําเนิดของเสียอันตรายท่ี

สําคัญท้ังในเรื่องของปริมาณและชนิดของเสียอันตรายท่ีหลากหลายท้ังนี้จึงตองมีการบริหารจัดการดวยวิธีการท่ี

เหมาะสม  

จากขอมูลท่ีกลาวมาแลวขางตนเม่ือนํามาวิเคราะหถึงสภาพปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในปงบประมาณ 

2560 พบวาสวนใหญเปนปญหาท่ีตอเนื่องมาจากปงบประมาณท่ีผานมา ในสวนของแนวทางและแผนการจัดการ

ของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2560 นั้น จึงไดนําแนวทางท่ีเคยกําหนดไวมาทบทวนและเพ่ิมเติมมาตรการ

เพ่ือใหสามารถรองรับปริมาณของเสียอันตรายท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยยังคงตองดําเนินการตามแนวทางการ

จัดการของเสียอันตรายท่ีกําหนดไวอยางตอเนื่องจากปท่ีผานมา เพ่ือไมใหปญหาท่ีเคยเกิดข้ึนกลับมาเปนปญหา

อีก รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 9-1   
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ตารางท่ี 9-1 แนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2560 

ลําดับ

ความสําคัญ 
กลยุทธ 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือคาดวา

จะเกิดข้ึนในอนาคต 
แนวทางการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 ดานการบริหาร

จัดการใหมีการ

จัดการของเสยี

อันตรายท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

1. ปญหาปริมาณของเสยีอันตราย

ท่ีเพ่ิมข้ึนจากบริษัทผูเชาพ้ืนท่ี

ภายในอุทยานฯ  ศูนยแหงชาติ

และการเพ่ิมข้ึนของกิจกรรม

ภายในพ้ืนท่ีอุทยานฯในอนาคต 

 

1. ตรวจสอบและเก็บรวบรวมขอมูลปรมิาณของเสียอันตรายเกิดข้ึนจากอาคารตางๆ ภายในพ้ืนท่ี

อุทยานฯ อยางตอเน่ืองทุกวันทําการ (วันจันทรถึงวันศุกร) เพ่ือเฝาระวังการเพ่ิมข้ึนของประมาณ

ของเสียอันตรายและนําขอมูลมาวิเคราะหแนวโนมการเพ่ิมข้ึนเพ่ือทําการปองกันและกําหนด

มาตรการในการรองรับไดอยางเหมาะสม 

2. วางแผนในการเผาทําลายของเสียอันตรายใหไดเดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือไมใหเตาเผาถูกใชงานหนัก 

เปนการยดือายุการใชงานออกไปไดอีก 

 3.ทําการคัดแยกของเสียอันตรายออกเปน 3 กลุม คือ 1. กลุมของเสียอันตรายชนิดไวไฟหรือติด

ไฟไดงาย  2.กลุมของเสียอันตรายชนิดไมไวไฟ และ 3. กลุมของเสียอันตรายชนิดตดิไฟยากหรือ

เผาแลวทําใหเกิดควันดาํ   โดยของเสียอันตรายกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 จะทําการเผาทําลายดวย

เตาเผาของ สวทช. สวนกลุมท่ี 3 จะรวบรวมใหไดปริมาณมากพอและสงกําจดัภายนอก 

4. นําของเสียอันตรายชนิดไวไฟหรือติดไฟไดงายเขาเผาทําลายพรอมกับการทดสอบเตาเผาราย

สัปดาห 

5. อาคารขนาดใหญท่ีเปดดําเนินการแลวและเปนแหลงกําเนิดของเสยีอันตราย ใหเนนแนว

ทางการจัดการของเสียอันตรายท่ีแหลงกําเนิด กลาวคือ ลดปริมาณของเสยีอันตรายท่ีจะสงมา

กําจัดท่ีแหลงกําเนิด เชน นําของเสียอันตรายท่ีสามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมได มาใช

ประโยชนใหมแทนท่ีจะมีการสงมากําจัดท้ังหมด   

6. รวมมือกับนักวิจัยจากศูนยเทคโนโลยโีลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) ในการจัดการกับของเสีย

ประเภทแบตเตอรี่ ถานไฟฉาย ท่ีสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดอีก ลดคาใชจายในการกําจดัได

ในบางสวน 

 

ฝายความ

ปลอดภัยฯ สก. /

งานบริหารความ

ปลอดภัยและ

สิ่งแวดลอม 

(SEM)  /

แหลงกําเนิดของ

เสียอันตราย 

(พนักงาน/ผูเชา

พ้ืนท่ี) 
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ตารางท่ี 9-1 แนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2560 (ตอ) 

ลําดับ

ความสําคัญ 
กลยุทธ 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือคาดวา

จะเกิดข้ึนในอนาคต 
แนวทางการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 (ตอ) ดานการบริหาร

จัดการใหมีการ

จัดการของเสยี

อันตรายท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

(ตอ) 

2. ปญหาความหลากหลายของ

ชนิดของเสียอันตรายท่ีสงมาเผา

ทําลายทําใหเกิดปญหาในการ

ควบคุมระบบเตาเผาในการเผา

ทําลาย 

1. ใหมีการตรวจสอบปรมิาณและชนิดของเสียอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนของบริษัทท่ีจะเชาพ้ืนท่ีเพ่ือ

ใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดมาตรการในการกําจดัของเสียอันตรายไดลวงหนา 

2. กําหนดใหผูสงของเสยีอันตรายมากําจัด ตองปฏิบัติตามแนวทางการจัดการของเสียอันตราย

กอนสงมาเผาทําลายท่ีเตาเผาอยางเครงครัด การใหขอมูลรายละเอียดระบุชนิดของเสียอันตรายลง

บนฉลากติดภาชนะอยางครบถวน การบรรจลุงในภาชนะท่ีกําหนดไว เพ่ือสะดวกในการเผาและ/

หรือจัดเก็บ ทําใหผูคัดแยกกําจัดทราบชนิดของเสียอันตรายท่ีอาจจะมีมาเพ่ิมเติมจากรายการปกติ 

ทําใหสามารถกําหนดมาตรการในการกําจัดไดอยางเหมาะสม และเปนมาตรการหน่ึงในการ

ประหยดัเช้ือเพลิงไดอีก 

ฝายความ

ปลอดภัยฯ สก./

งานบริหารความ

ปลอดภัยและ

สิ่งแวดลอม 

(SEM)  / งาน

ความปลอดภัย

ของศูนยฯตางๆ

แหลงกําเนิดของ

เสียอันตราย 

3. ปญหาการเสื่อมสภาพของ

เตาเผาของเสียอันตราย เน่ืองจาก

มีอายุการใชงานมานาน ทําใหตอง

มีการหยดุเผาเพ่ือซอมแซมเตาเผา  

1.  ตรวจสอบระบบเตาของเสียอันตรายเดือนละ  4 ครั้ง  ตรวจสอบตามแผนซอมบํารุงเตาเผาใน

รายไตรมาส และดําเนินการซอมแซมเพ่ือพบปญหาใหสามารถใชงานไดโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะ

สามารถดําเนินการได 

2. นํารายงานการพิจารณาทางเลอืกในการใชงานเตาเผาของเสยีอันตรายในชวง 3 ปงบประมาณ 

(2559-2561) มาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการดําเนินการของเตาเผาของเสียอันตราย 

ฝายความ

ปลอดภัยฯ สก./

ผูอนุมัติ

งบประมาณ 

  4. ปญหาการจดัการพ้ืนท่ีจัดเก็บ

ของเสียท่ีไมสามารถสงเผาทําลาย

ท่ีอาคารเตาเผาของเสียอันตรายได

ฯ (เปนของเสียอันตรายท่ีศูนย

แหงชาติมีการบรหิารจดัการเอง) 

1. จัดระบบบริหารจัดการลดพ้ืนท่ีการจัดเก็บของเสียประเภทท่ีไมสามารถสงเผาทําลายท่ีอาคาร

เตาเผาของเสียอันตรายไดฯ (เปนของเสียอันตรายท่ีศูนยแหงชาติมกีารบริหารจัดการเอง) โดย

จัดระบบหมุนเวียนเปนการภายในระหวางทุกศูนยแหงชาติ รวมถึง สํานักงานกลาง โดยใหมีการ

หมุนเวียนจดัจางบริษัทเอกชนเขามาดําเนินการเก็บขนและกําจดัของเสียประเภทน้ีทุกๆ 2 เดือน 

โดยจะมีการจัดประชุมหาขอสรุปถึงลําดับการจดัการของทุกหนวยงาน และชวงเวลาท่ีคาดวาจะ

ดําเนินการจัดจางเก็บขนนําไปกําจัดตอไป 

ฝายความ

ปลอดภัยฯ สก./

จป. ศูนยแหงชาต ิ
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ตารางท่ี 9-1 แนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2560 (ตอ) 

ลําดับ

ความสําคัญ 
กลยุทธ 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือคาดวา

จะเกิดข้ึนในอนาคต 
แนวทางการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

2 ดานการเผยแพร

ประชาสมัพันธ

สรางจิตสํานึก

และการมีสวน

รวม 

1. ปญหาผูกอใหเกิดของเสีย

อันตรายยังมีจติสาํนึกและความ

รับผิดชอบในการจดัการของเสีย

อันตรายนอย โดยพบการระบุช่ือ

ของเสียอันตรายลงบนฉลากไม

ครบถวนและพบการท้ิงสารเคมี

และอุปกรณหองปฏิบัติการลงทอ

ระบายนํ้าท้ิง  

1. สื่อสารและช้ีแจงแนวทางการจดัการของเสียอันตรายใหกับพนักงานและผูเชาพ้ืนท่ี ทราบ

โดยเฉพาะหองปฏิบัติการ ผูจดักิจกรรมท่ีกอใหเกิดของเสียอันตรายและผูเชาพ้ืนท่ีรายใหม และให

มีสวนรวมในการควบคุมและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน  

 

 

 

 

 

ฝายความ

ปลอดภัยฯ สก./

งานบริหารความ

ปลอดภัยและ

สิ่งแวดลอม 

(SEM)  /

แหลงกําเนิดของ

เสียอันตราย 

 

  2. ปญหาการจดัการของเสยี

ประเภทแบตเตอรี่ ถานไฟฉาย 

ภายใน สวทช. 

1. ดําเนินการรวมกับนักวิจัยจากศนูยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) ในการจัดหาแผน

พับ/ปายประชาสัมพันธ การจัดการกับของเสียประเภทแบตเตอรี่ ถานไฟฉาย ท่ีสามารถนํากลับมา

ใชประโยชนไดอีก โดยไดวางแผนในเรื่อง สถานท่ีท่ีจะจัดวางถัง/กลองสําหรับท้ิงของเสียประเภท

แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย  แผนโปสเตอรประชาสัมพันธ แสดงถึงวิธีการจัดเก็บ หอ กอนหยอนลงถัง/

กลองสําหรับท้ิงของเสีย โดยประสานงานไปยังเจาหนาท่ีความปลอดภัยของแตละศูนยแหงชาติ

เพ่ือใหเกิดเปนรูปแบบการจดัการในแนวเดียวกัน และเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 

2. นักวิจัยจากศูนยเทคโนโลยโีลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) ไดเริม่ดําเนินการวิจัยเก็บคืนซาก

แบตเตอรีต่ามกลองรวบรวมแบตเตอรี่ท่ีไดนําไปวางไวตามจดุสําคัญของแตละศูนยแหงชาติ และ

อาคารตางๆภายใน สวทช. เพ่ือดาํเนินการศึกษาวิจัย 

ฝายความ

ปลอดภัยฯ สก./

จป. ศูนย

แหงชาติ/นักวิจัย 

MTEC 
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9.2 แผนรองรับเหตุการณวิกฤติ 

สืบเนื่องจากผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในตนปงบประมาณ 2555 ทําใหทรัพยสินในพ้ืนท่ีอุทยาน

วิทยาศาสตรประเทศไทย เกิดความเสียหายเชนเดียวกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  ในสวนของความเสียหายจากอุทกภัยท่ีเกิด

ข้ึนกับเตาเผาของเสียอันตรายท่ีผานมานั้น ไดแก บานประตูไมของอาคารเตาเผาบวมเสียหายจํานวน 5 บาน 

เตารับและสายไฟจํานวน 4 จุด มอเตอรสูบน้ําในบอน้ําหมุนเวียนไปลานตากตะกอน 1 ตัว ความเสียหายตางๆ

เหลานี้ยังคงตองมีการเตรียมพรอมรับกับสถานการณดังท่ีเคยเกิดข้ึนมา 

ในสวนของเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. นั้น ถือเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีมีความสําคัญ หากเกิด

ภาวะวิกฤติท่ีสงผลใหไมสามารถใหบริการกําจัดของเสียอันตรายท่ีเกิดข้ึนไดในขณะท่ีมีของเสียอันตรายเกิดข้ึนใน

พ้ืนท่ีอุทยานฯ ก็จะสงผลกระทบตอผูใชบริการ และหากไมสามารถจัดการปญหาท่ีเกิดข้ึนไดทัน อาจจะสงผล

กระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนใกลเคียง ดังนั้นในปงบประมาณ 2559 จึงไดปฏิบัติแผนความตอเนื่องการดําเนิน

กิจกรรมและการใหบริการระบบเตาเผาของเสียอันตรายข้ึน เพ่ือรองรับเหตุการณวิกฤติตางๆ ท่ีอาจะเกิดข้ึนใน

อนาคต เนื้อหาของแผนฯ จะครอบคลุมภาวะวิกฤติท่ีมีผลกระทบตอการกําจัดของเสียอันตราย เชน อุทกภัย 

ไฟฟาดับเปนวงกวาง สารเคมีหกรั่วไหล ไฟไหม เปนตน โดยแผนดังกลาวไดกําหนดใหมีการดําเนินการไดแก 

9.2.1 เตรียมการเพ่ือสรางความพรอมกอนท่ีจะเกิดเหตุการณวิกฤติ  

1) การจัดทําวิธีการปฏิบัติงานในแตละภาวะวิกฤติและทําการฝกซอมฯ เพ่ือใหเกิดความชํานาญ

และปฏิบัติไดอยางถูกตองโดยเนนการปกปอง การเคลื่อนยายออกจากพ้ืนท่ี และการกําจัดทําลายในกรณีท่ีหาก

ปลอยใหมีอยูจะทําใหเกิดอันตราย 

2) การจัดทํารายการเรื่องท่ีตองสื่อสารและรวบรวมและจัดทํารายชื่อผูท่ีเก่ียวของท่ีจําเปนตองใช

ในการติดตอสื่อสาร  

3) การรวบรวมและจัดทํารายชื่อบริษัทผูท่ีเก่ียวของท่ีจําเปนตองใชในการติดตอสื่อสาร เพ่ือเรงการ

เขามาดําเนินการขนสงไปกําจัดใหทันทวงที  

4) การจัดทําบัญชีรายการอุปกรณสิ้นเปลือง จํานวนท่ีจําเปนตองจัดซ้ือสํารองไวเพ่ือการใชงาน  

5) จัดทําบัญชีรายการเครื่องมือและจัดเตรียมเครื่องมือชาง พรอมท่ีจะทําการถอด ยาย อุปกรณ

หากเกิดภาวะฉุกเฉินท่ีตองถอดอุปกรณไปไวในท่ีปลอดภัย  

6) บัญชีรายการขอมูลท่ีจําเปนตางตองมีการทําสํารองไวเสมอ  

9.2.2 การจัดการในภาวะวิกฤติ  

1) การดําเนินการกอนประกาศปดทําการ  

2) การดําเนินการระหวางเกิดเหตุการณวิกฤติหรือปดทําการ  

9.2.3 การเขาฟนฟูและหลังเปดทําการปกติ  

แผนความตอเนื่องการดําเนินกิจกรรมและการใหบริการระบบเตาเผาของเสียอันตราย ท่ีจัดทําข้ึนนี ้

เปนการจัดทําแผนระดับหนวยงานและจะสอดรับกับแผนระดับองคกร โดยเม่ือเกิดเหตุการณวิกฤติข้ึน ก็พรอมท่ี

จะดําเนินการตามแผนความตอเนื่องการดําเนินกิจกรรมและการใหบริการระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบเตาเผา



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 

ฝายความปลอดภยัและส่ิงแวดลอม สํานักงานกลาง 97 

ของเสียอันตราย สวทช. (Business Continuity Plan : BCP) ตามเอกสารแนบในภาคผนวก ก ท่ีกําหนดไวทันที

ท่ีไดรับสัญญาณ (Signal) จากผูอํานวยการภาวะฉุกเฉิน 

 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2559 

ฝายความปลอดภยัและส่ิงแวดลอม สํานักงานกลาง  

 

 

ภาคผนวก ก 
แผนความตอเนื่องการดําเนินกิจกรรมและการใหบริการ 

ระบบบําบัดน้ําเสียและระบบเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. (BCP) 
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แผนความตอเนื่องการดําเนินกิจกรรมและการใหบริการ 

ระบบบําบัดน้ําเสียและระบบเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 

 

สถานการณ การปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ 

1. การเตรียมการเพ่ือสรางความพรอม 

 1.1 จัดทําวิธีการปฏิบัติงานในแตละภาวะวิกฤติของระบบบําบัด

น้ําเสียและเตาเผา ตลอดจนปฏิบัติการฝกซอมฯ เพ่ือใหเกิด

ความชํานาญและปฏิบัติไดอยางถูกตอง โดยเนนการปกปอง การ

เคลื่อนยายออกจากพ้ืนท่ี และการกําจัดทําลายในกรณีท่ีหาก

ปลอยใหมีอยูจะทําใหเกิดอันตราย 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

ธัญญาลักษณ 

 1.2 จัดทํารายการเรื่องท่ีตองสื่อสาร และรวบรวม จัดทํารายชื่อผู

ท่ีเก่ียวของท่ีจําเปนตองใชในการติดตอสื่อสาร หมายเลข

โทรศัพทมือถือ หมายเลขโทรศัพทบาน e mail, Facebook 

และ Line เปนตน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 

ธัญญาลักษณ 

 1.3 รวบรวมหมายเลขโทรศัพทมือถือ หมายเลขโทรศัพทของ

บริษัท e mail, Facebook และ Line เพ่ือจัดทํารายชื่อบริษัทผู

ท่ีเก่ียวของ และมีความจําเปนตองใชในการติดตอสื่อสาร อาทิ 

เชน รายชื่อผูรับเหมาดําเนินการจัดการขยะของเสีย บริษัทขาย

อะไหลอุปกรณตางๆ ฯลฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 

ธัญญาลักษณ 

 1.4 ตรวจสอบการทํางานของระบบ และบํารุงรักษาอุปกรณ

ตางๆใหมีสภาพพรอมใชงาน เฝาระวัง และตรวจสอบปริมาณ

ขยะของเสีย และน้ําเสีย ตามท่ีกําหนดไวในวิธีการปฏิบัติงาน 

ISO 9001 

ธัญญาลักษณ 

ธวัชชัย 

 1.5 จัดทํารายการอุปกรณท่ีจําเปนในการยกระดับอุปกรณนั้นๆ

ใหอยูในระดับท่ีปลอดภัยและปฏิบัติการยกระดับใหอยูในระดับท่ี

ปลอดภัย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 

ธัญญาลักษณ 

 1.6 จัดทําบัญชีรายการอุปกรณสิ้นเปลือง จํานวนท่ีจําเปนตอง

จัดซ้ือสํารองไวเพ่ือการใชงานหากเกิดการชํารุดหรือเสียหายจาก

ภาวะวิกฤตก็พรอมท่ีจะเปลี่ยนใหม และสามารถเดินระบบได

ตอไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) 

 

  

ธัญญาลักษณ 
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สถานการณ การปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ 

 1.7 จัดทําบัญชีรายการเครื่องมือ และจัดเตรียมเครื่องมือชาง

พรอมท่ีจะทําการถอด ยาย อุปกรรหากเกิดภาวะฉุกเฉินท่ีตอง

ถอดอุปกรณไปไวในท่ีปลอดภัย 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) 

ธัญญาลักษณ 

ธวัชชัย 

 1.8 จัดทําบัญชีรายการขอมูลท่ีจําเปนตองมีการสํารองขอมูล 

(Backup) และจัดหาอุปกรณ ดําเนินการ สําหรับการสํารอง

ขอมูล คือ External Harddisk  

 

ธัญญาลักษณ 

 

2. แผนดําเนินการในภาวะวิกฤติ 

2.1 Level 1 กอน

ประกาศปดทําการ 

2.1.1 ติดตามสถานการณ ความเคลื่อนไหวท่ีอาจกอใหเกิดภาวะ

วิกฤติ ตามสื่อวิทยุ โทรทัศน หนวยงานทองถ่ิน 

ธัญญาลักษณ 

ธวัชชัย (สํารอง) 

 2.1.2 สื่อสารขอมูลตามทะเบียนรายการเรื่องท่ีตองสื่อสาร (ใน

ขอ 1.2) ใหผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ และปฏิบัติตาม 

ธัญญาลักษณ 

ธวัชชัย (สํารอง) 

 2.1.3 แจง จป. ศูนยตางๆ ใหสงของเสียอันตรายมาท่ีเตาเผาเพ่ือ

ไมใหมีการตกคางของของเสีย 

ธัญญาลักษณ 

ธวัชชัย (สํารอง) 

 2.1.4 ติดตอ และประสานงานในการสงของเสียอันตรายไปกําจัด

ใหหมดกับบริษัทผูรับเหมาท่ีไดจัดทํารายการไว 

ธัญญาลักษณ 

ธวัชชัย (สํารอง) 

 2.1.5 การสํารองขอมูล (Backup) ตามบัญชีรายการท่ีกําหนดไว 

(ขอ 1.8) ลงในอุปกรณสําหรับ Backup ขอมูล 

ธัญญาลักษณ 

ธวัชชัย (สํารอง) 

2.2 Level 2 ระหวาง

เกิดเหตุการณวิกฤติหรือ

ปดทําการ 

2.2.1 ปฏิบัตติามวิธีการปฏิบัติงานในแตละภาวะวิกฤติท่ีเกิดข้ึน

ของระบบบําบัดน้ําเสีย และเตาเผาในแตละระดับ (ภาวะทํางาน

ไดตามปกติ ภาวะจํากัดคนเขาทํางาน และไมมีคนเขามาทํางาน) 

ผูท่ีเก่ียวของตามท่ีระบุไว

ในวิธีปฏิบัติงาน 

 2.2.2 ติดตามสถานการณ ความเคลื่อนไหวของภาวะวิกฤติท่ี

เกิดข้ึนอยางตอเนื่องทุกวัน 

ธัญญาลักษณ 

ธวัชชัย (สํารอง) 

2.3 Level 3 เขาฟนฟู

และหลังเปดทําการปกติ 

2.3.1 สํารวจความเสียหาย สรุปรายการท่ีตองซอมแซม และ

รายงานผูบริหารตามลําดับชั้น 

ธัญญาลักษณ 

ธวัชชัย (สํารอง) 

 2.3.2 จัดลําดับความสําคัญของสิ่งท่ีตองทําการฟนฟูหลังไดรับ

ความเสียหายกอน-หลัง 

ธัญญาลักษณ 

 2.3.3 ประมาณการทรัพยากรท่ีตองใชฟนฟูสภาพคืนกลับ และ

งบประมาณในการดําเนินการ 

ธัญญาลักษณ 

 2.3.4 ทําความสะอาดพ้ืนท่ี ธัญญาลักษณ 

ธวัชชัย 

 2.3.5 ติดตั้งอุปกรณเตาเผาและระบบบําบัดน้ําเสียเขาท่ีเดิม ธวัชชัย 
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สถานการณ การปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ 

 2.3.6 ทดสอบระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบเตาเผาและ

ซอมแซมใหสามารถใชงานไดเปนปกติ 

ธวัชชัย 

 2.3.7 ทบทวนแผนฯ และวิธีการปฏิบัตงิานหลังเกิดเหตุการณ 

และติดตามผลกระทบหลังเขาปฏิบัติงาน 

ธัญญาลักษณ 

ธวัชชัย 

 

ชวงเวลาหยุดชะงักท่ียอมรับไดสูงสุด (MTPD: Maximum Tolerable Period of Disruption) 

1. กิจกรรมเผาทําลายของเสียอันตรายดวยเตาเผาของเสียอันตราย 

1.1. ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชในการเริ่มฟนคืนกลับมาของกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ หลังจากเริ่มหยุดชะงัก 

5 วัน หลังเกิดเหตุการณวิกฤติ และมีการจายกระแสไฟฟาเขาระบบ 

1.2. ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชในการฟนคืนกลับมาถึงระดับต่ําสุดท่ีสามารถดําเนินงานได 

10 วัน หลังเกิดเหตุการณวิกฤติ และมีการจายกระแสไฟฟาเขาระบบ 

1.3. ระยะเวลาท่ีใชในการฟนคืนกลับมาสูระดับปกติ 

15 วัน หลังเกิดเหตุการณวิกฤติ และมีการจายกระแสไฟฟาเขาระบบ 

2 กิจกรรมการบําบัดน้ําเสียดวยระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ สวทช. 

2.1 ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชในการเริ่มฟนคืนกลับมาของกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ หลงัจากเริ่มหยุดชะงัก 

3 วัน หลังเกิดเหตุการณวิกฤติ และมีการจายกระแสไฟฟาเขาระบบ 

2.2 ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชในการฟนคืนกลับมาถึงระดับต่ําสุดท่ีสามารถดําเนินงานได 

6 วัน หลังเกิดเหตุการณวิกฤติ และมีการจายกระแสไฟฟาเขาระบบ 

2.3 ระยะเวลาท่ีใชในการฟนคืนกลับมาสูระดับปกติ 

10 วัน หลังเกิดเหตุการณวิกฤติ และมีการจายกระแสไฟฟาเขาระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BCP: ระบบบําบัดน้าํเสียและเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 

ทบทวนโดย: นางสาวธัญญาลักษณ เมืองสุวรรณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2560 4 

เอกสารแนบ 1 

วิธีการปฏิบัติงานเร่ืองการจัดการเตาเผาของเสียอันตราย 

กรณีเกิดอุทกภัยน้ําทวมขัง 

การปฏิบัติงานแบงออกเปน 3 สถานการณ 

1. สถานการณยังสามารถเปดใหพนักงานสามารถเขามาทํางานไดตามปกต ิ

1.1 ผูควบคุมเตาเผาทําการตรวจสอบ และทําการปดระบบการจายไฟเขาอาคารเตาเผาของเสีย

อันตราย 

1.2 ผูควบคุมเตาเผา และพนักงานในฝายความปลอดภัยฯ รวมกันพิจารณาสถานการณในขณะนั้น

วาจําเปนตองถอดเก็บอุปกรณหรือไม หากเห็นวาตองขนยาย และถอดเก็บอุปกรณใหประสานงานกับ รปภ. และ

ชางบริหารอาคาร เพ่ือขอความชวยเหลือในการจัดเก็บและถอดอุปกรณเตาเผาของเสียอันตรายมาเก็บไวท่ีหอง

ฝายความปลอดภัยฯ หอง 104 ชั้น 1 อาคารสํานักงานกลาง ไดแก 

- Pump สูบน้ําระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ จํานวน 4 ตัว 

- Pump สูบน้ําจากบอน้ําหมุนเวียนไปลานตากตะกอน จํานวน 1 ตัว 

- Pump จายอากาศเขาหองเผาไหมท่ี 1 และหองเผาไหมท่ี 2 รวม 2 ตัว 

- Pump สูบจาย NaOH จํานวน 1 ตัว 

- มอเตอรหมุนเตาจํานวน 1 ตัว 

- มอเตอร Blower จํานวน 1 ตัว 

- Pump สูบน้ําดับเพลิงภายในอาคาร จํานวน 1 ตัว 

- หัววัดคา pH บอน้ําหมุนเวียน จํานวน 1 ตัว 

- Pump เติมน้ํามันเตาเผา จํานวน 1 ตัว 

- มอเตอรพัดลมแอรหองควบคุมเตาเผา จํานวน 2 ตัว 

- เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง 

- ทีวี กลองวงจรปด จํานวน 1 เครื่อง 

- พัดลมไอน้ํา จํานวน 1 ตัว 

- โตะ เกาอ้ี ในหองควบคุมท้ังหมด 

- อุปกรณ PPE อุปกรณเตาเผา (สํารอง) และอุปกรณท้ังหมดในตูเก็บอุปกรณ และในหองเก็บ

อุปกรณเครื่องมือตางๆ 

 

2. สถานการณจํากัดจํานวนพนักงานเขามาทํางาน 

2.1 ผูควบคุมเตาเผาหรือพนักงานในฝายความปลอดภัยฯ สั่งการให รปภ. ตรวจสอบโดยรอบอาคาร 

และทรัพยสินภายในภายนอกอาคารเตาเผา อยางนอยวันละ 2 ครั้ง (กลางวัน 1 ครั้ง กลางคืน 1 ครั้ง) และ

รายงานผลการตรวจสอบใหผูควบคุมเตาเผาหรือพนักงานในฝายความปลอดภัยฯ ทราบ พรอมบันทึกลงในรายงาน

ประจาํวันของ รปภ. 
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2.2 เจาหนาท่ีเตาเผาหรือพนักงานในฝายความปลอดภัยฯ เขาตรวจสอบพ้ืนท่ีอาคารเตาเผาของเสีย

อันตราย และเฝาระวังสถานการณรอบอาคารเตาเผาของเสียอันตรายอยางตอเนื่อง 

 

3. สถานการณไมเปดใหพนักงานเขามาทํางานใหมีแตผูรับผิดชอบเทานั้นอยูในพ้ืนท่ี 

3.1 ผูควบคุมเตาเผาของเสียอันตรายหรือผูท่ีไดรับมอบหมายติดตอสอบถามสภาพและสถานการณ 

การแกไขปญหาเบื้องตน (ถามี) ทางโทรศัพทกับ รปภ. หรือชางบริหารอาคาร หรือผูท่ีประจําอยูในพ้ืนท่ีอุทยานฯ

ในภาวะน้ําทวม 

3.2 เจาหนาท่ีเตาเผาของเสียอันตรายหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเขาพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบความเรียบรอย

และแกไขปญหา (ความถ่ีของการเขาตรวจสอบใหแลวแตสถานการณวาสามารถเดินทางเขาพ้ืนท่ีอุทยานฯได

สะดวกมากนอยเพียงใด) 
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เอกสารแนบ 1 

วิธีการปฏิบัติงานเร่ืองการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียและเตาเผาของเสียอันตราย 

กรณีเกิดกระแสไฟฟาดับเปนวงกวาง 

 

1. ผูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียและเตาเผาของเสียอันตราย เขาตรวจสอบสถานการณเม่ือเกิดไฟฟาดับทันที 

- หากเกิดกระแสไฟฟาดับขณะทําการเผาของเสียอันตราย ใหเปดปลองระบายอากาศฉุกเฉินทันที 

และปดเบรกเกอรอาคารเตาเผา เพ่ือปองกันความเสียหายเม่ือมีการจายไฟเขาระบบ 

- หากเกิดกระแสไฟฟาดับขณะระบบบําบัดน้ําเสียทํางาน ใหปดเบรกเกอรอาคารระบบบําบัดน้ํา

เสีย เพ่ือปองกันความเสียหายเม่ือมีการจายไฟเขาระบบ 

 

2. ผูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียและเตาเผาของเสียอันตราย ติดตอประสานงานกับชางบริหารอาคารอยางตอเนื่อง 

หากมีการจายกระแสไฟฟาเขาอาคารระบบบําบัดน้ําเสียและอาคารเตาเผาของเสียอันตรายแลว ใหดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 

- เม่ือมีการจายกระแสไฟฟาเขาอาคารระบบบําบัดน้ําเสีย ใหผูควบคุมระบบบําบัดฯ เปดเบรก

เกอรอุปกรณทีละตัว และตรวจสอบหรือตั้งระบบการทํางานของระบบบําบัดฯใหม พรอมตรวจสอบการทํางานของ

อุปกรณ และเขียนรายละเอียดเหตุการณลงในสมุดบันทึกการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 

- เม่ือมีการจายกระแสไฟฟาเขาอาคารเตาเผาของเสียอันตราย ใหผูควบคุมระบบเตาเผา เปดเบรก

เกอรอุปกรณท่ีจะใชงานทีละตัว พรอมตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ  
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เอกสารแนบ 1 

วิธีการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมและสารเคมีหกร่ัวไหล 

 

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมอาคารเตาเผาของเสียอันตราย 

- ใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติตามแผนระงับอัคคีภัยข้ันตนของอาคารเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 

 

กรณีเกิดเหตุของเสียอันตรายและสารเคมีหกร่ัวไหล 

- ใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานเรื่องการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมีกรณี

รั่วไหล (I-CO-SED-E01) 
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เอกสารแนบ 2 

รายการเร่ืองที่ตองสื่อสารหากเกิดเหตุการณภาวะวิกฤติของระบบบําบัดน้ําเสียและเตาเผา 

 

เร่ืองท่ีตองสื่อสาร รายชื่อผูรับขอมูล เบอรภายใน เบอรโทรศัพทมือถือ e-Mail address 

สื่อสารภายในและผูรับเหมา 

1. สถานการณท่ีอาคารเตาเผา ระบบบําบัดนํ้าเสีย และ

บริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบ ณ ปจจุบัน 

นายสุเทพ ถิรสัตยาพิทักษ 71280 081-8231063 suthep@nstda.or.th 

 

 ดร. ลดาวัลย กระแสชล 71799 081-8540262 ladawan@nstda.or.th 

 

2. ขอความชวยเหลือในการตรวจสอบ แกไข ถอด 

เปลี่ยนอุปกรณ ตดัตอกระแสไฟฟา ระบบสาธารณูปโภค

ตางๆ และใหปฏิบัตติามแผนฉุกเฉินตางๆ 

ชางบริหารอาคาร สก. 

 

1001 - - 

นายภาคภมูิ ศิรเิวช 1075 081-9258098 parkpoom@nstda.or.th 

 

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

 

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

 

นายอิทธิพันธุ หนูแหยม 1081 080-5514445 ittipun@nstda.or.th 

 

3. ดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพยสิน และใหปฏิบัติ

ตามแผนฉุกเฉินตางๆ 

นายอัศนัย แกวเอ่ียม (ผจก. รปภ) 1006 090-1146545  

นายวิรัช แกวทอง (ผจก. เขตพ้ืนท่ี 2) - 086-3180726 - 

บริษัทมารีน ฯ - 02-5833547-8 pattama_n@marine-group.net 

 

4. ขอมูลสภาพบอบําบัดฯ และขอคําปรึกษา แนะนําใน

การเดินระบบบําบัดฯ (Operate) ในสถานการณตางๆ  

ดร. มั่นรักษ ตัณฑลุเวศม 

 

- 086-9961475 munruk@sane68.com 

 

mailto:suthep@nstda.or.th
mailto:ladawan@nstda.or.th
mailto:parkpoom@nstda.or.th
mailto:vichian@nstda.or.th
mailto:sutawat@nstda.or.th
mailto:ittipun@nstda.or.th
mailto:pattama_n@marine-group.net
mailto:munruk@sane68.com
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เร่ืองท่ีตองสื่อสาร รายชื่อผูรับขอมูล เบอรภายใน เบอรโทรศัพทมือถือ e-Mail address 

5. ขอมูลสภาพเตาเผาและขอคําปรึกษา แนะนําในการ

ซอมแซม ถอดเก็บอุปกรณ และการเดินระบบเตาเผา 

(Operate) ในสถานการณตางๆ 

นายปรีชา ภัสสรศิร ิ - 081-4567132 preechapas@hotmail.com 

 

6. ขอความชวยเหลือ กรณมีีผูบาดเจ็บ พยาบาลประจําตึก สก. 1210 - - 

พยาบาลประจําตึก ศว. 4116 - - 

7. ขอความชวยเหลือจากรถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค นายเฉลมิชัย - 083-1879821 

084-8873349 

- 

สื่อสารหนวยงานภายนอก 

1. ขอความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองทาโขลง - 02-529-5153  

สถานีดับเพลิงคลองหลวง - 02-901-6157  

สถานีดับเพลิงประตูนํ้าจุฬาลงกรณ - 035-361262  

แจงเหตุเพลิงไหม ศูนยดับเพลิงศรี

อยุธยา 

- 199  

2. ขอความชวยเหลือกรณีมผีูบาดเจ็บตองนําสง

โรงพยาบาล 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร - 02-926-9999  

โรงพยาบาลการณุเวช นวนคร - 02-529-3045-9  

เจ็บปวยฉุกเฉิน ศูนยนเรนทร - 1669  

3. ขอความชวยเหลือดานเหตุราย โจรกรรมทรัพยสิน 

และอ่ืนๆ 

สถานีตํารวจคลองหลวง - 02-524-0365  

สถานีตํารวจยอย มธ. ศูนยรังสิต - 02-564-4444 

ตอ 1932 

02-524-0365-67 

 

สํานักงานอาคารสถานท่ีธรรมศาสตร - 02-564-4440-59 ตอ 

1900, 1902 

 

ศูนยประสานงานฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง - 02-226-4444  

เหตุดวน เหตุราย - 191, 123  

 

mailto:preechapas@hotmail.com


BCP: ระบบบําบัดน้าํเสียและเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 

ทบทวนโดย: นางสาวธัญญาลักษณ เมืองสุวรรณ  วันที่ 1 กุมภาพันธ 2560         10 

เอกสารแนบ 3 

รายช่ือหนวยงานที่ขายและใหบริการที่จําเปนตองใชหากเกิดภาวะวิกฤต ิ

 

 
 

 

 

 

 

ลําดับ

ที่
ชื่อหนวยงาน/บริษัท ที่อยู ประเภทกิจการ เบอรโทรติดตอ โทรสาร ผูติดตอ มือถือ e-Mail Address รายการที่ใชบริการ

1 San E.68 Consulting Engineers Co.,Ltd

San E.68 Lab Co., Ltd

642/3-7 ถ.วงคสวาง แขวงบางชื่อ เขตบาง

ชื่อกรุงเทพฯ 10800

 ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเสีย ควบคุม

ระบบบําบัดน้ําเสีย

02-912-2715 02-587-8487 ดร.มั่นรักษ ตัณฑุลเวศม 086-9961475 munruk@sane68.com ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเสีย 

ควบคุมดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย

2 ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ 

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 

10250

 ตรวจวิเคราะหคุณภาพดานสิ่งแวดลอม 02-715-8700

02-715-8752

02-715-8797 คุณจิรัชญา ดวงศาลา

คุณอลิษสา ปุรัตถิภาค

088-0935771

085-1993264

jiratchaya.doungsala@alsglobal.com

alissa.purattipak@alsglobal.com

ตรวจวิเคราะหสารโลหะหนักในน้ําทิ้ง

ตรวจวิเคราะหดิน น้ําผิวดิน น้ําใตดิน

3 สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 420/1 ถ. ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

10400

 ตรวจวิเคราะหคุณภาพดานสิ่งแวดลอม 02-3548557

02-3548543-9 

ตอ 5306

02-3548559 คุณอินทิพร ทิพยเนตร 081-5519790 indy_view@hotmail.com ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

4 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 99 หมู 18 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 

อําเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

ตรวจวิเคราะหสภาพแวดลอมในการทํางาน 02-9869213-9

ตอ 7444

02-5162708 ผศ.ดร. ลักษณา เหลาเกียรติ

ดร. ศศิธร ศรีมีชัย

laksana.laokiat@gmail.com

sasithorns@fph.tu.ac.th

ตรวจวัดความรอน แสง เสียง สารเคมี

5 United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd (UAE) 3 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก

เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

 ตรวจวิเคราะหคุณภาพดานสิ่งแวดลอม 02-7632828 02-7632800 คุณสุภาพร หิรัญชาติ uae@uaeconsultant.com ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเสีย

ตรวจวิเคราะหสารโลหะหนักในน้ําทิ้ง

ตรวจวิเคราะหดิน น้ําผิวดิน น้ําใตดิน

6 STS Engineering Consultants Co., Ltd.

STS Green Co.,Ltd.

3/23 หมู 5 ถนนพหลโยธิน-ลําลูกกา ตําบล

ลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

12150

 ตรวจวิเคราะหคุณภาพดานสิ่งแวดลอม 02-1537001-6 02-1537007 Ms. Pornapis S. green@sts.co.th ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเสีย

ตรวจวิเคราะหสารโลหะหนักในน้ําทิ้ง

ตรวจวิเคราะหดิน น้ําผิวดิน น้ําใตดิน

จางตรวจวิเคราะหดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
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1 Pollution Care Co., Ltd

บริษัท พอลลูชั่น แคร จํากัด

5/131 บานกลางเมือง มอลติคารโล (รัชวิภา)

 ซอย 5 ถ. เทศบาลสงเคราะห ลาดยาว 

จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ปรับปรุงและซอมแซมเตาเผา

บริการอะไหลของเตาเผา

02-1962098 02-1962099 คุณณพร - poll_care@yahoo.com

engineering@pollutioncare.co.th

ตรวจเช็คและซอมบํารุงเตาเผา

2 Therm Engineering Co., Ltd

บริษัท เทอรม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

11/72 ซอยชางอากาศอุทิศ 11 เขตดอนเมือง

 กรุงเทพฯ 10210

ปรับปรุงและซอมแซมเตาเผา

บริการอะไหลของเตาเผา

02-9282215-6

02-9002918-9

02-9282217 คุณสรรเสริญ - company@therm-eng.com ตรวจเช็คและซอมบํารุงเตาเผา

3 บริษัท ช.นิคมสแตนเลส จํากัด 161, ม.13 ช.ไอยรา ต.คลองสอง อ.คลอง

หลวง จ.ปทุมธาน,ี 12120

ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง สแตนเลส 02-9099891 02-9099160 คุณชลอ - - ซอมสแตนเลสในเตาเผา

4 ปรีชาการชาง (ไวทเฮาส) - ซอมตอเติม ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง สแตนเลส 02-5169398 02-5163257 คุณปรีชา - - ซอมสแตนเลสในเตาเผา

1 Pholdhanya Co., Ltd. อาคารพีดี 89/241 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กทม. 10900

ขายอุปกรณดานความปลอดภัยและ

สิ่งแวดลอม

02-5911940 02-5894938 คุณสมพงษ - - PPE

2 บริษัทวิทยาศรม จํากัด อาคาร 8 ถ. ราชดําเนิน  กทม. ขายวัสดุ อุปกรณ วิทยาศาสตร 02-2800320-1 02-2803534 คุณธนัทอร - - ซื้อสารเคมี NaOH

3 Water Doctor Co., Ltd. 1687 อาคารศรีวรา ถ.ลาดพราว แขวงวัง

ทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310

ขายวัสดุ อุปกรณ วิทยาศาสตร 02-5592920-2 02-5592923 คุณยงยุทธ - - ซื้อสารเคมี NaOH

4 Carbo Karn Co., Ltd. 77/6 ม.9 ถ.สุขาภิบาล 1 บางแค กทม. ขาย Activated Carbon 02-4542876-80 02-4542875 คุณอดิศร - - ซื้อ Activated Carbon

5 บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท จํากัด

TECHNOLOGY INSTRUMENTS CO., LTD

สาชาปทุมธานี 38/9-10 ม.3 ต.คูคต

อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ขายเครื่องมือและอุปกรณตรวจวัด สอบ

เทียบอุปกรณเครื่องมือเตาเผาของเสีย

อันตราย อุปกรณดานความปลอดภัยและ

สิ่งแวดลอม

02-9911010 02-9911129 คุณพิชญตม จันทรไพรศรี 089-4995635 Pathum@tic.co.th สอบเทียบหัววัดอุณหภูมิเตาเผา 

เครื่องมือวัดคา pH ของเตาเผา

6 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด 7/409 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  ขายเครื่องมือและอุปกรณตรวจวัด สอบ

เทียบเครื่องมือดานความปลอดภัยและ

สิ่งแวดลอม

02-9395711

ตอ 159

02-9394207-8 คุณนนทพร  สังขจันทร 081-9010700 nonthaporn@pico.co.th

sparepart@pico.co.th

สอบเทียบเครื่องมือวัดคา DO & pH

7 บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 272 ถ. พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวย

ขวาง กรุงเทพ 10320

ขายเครื่องชั่งน้ําหนัก 02-7230300 02-7196479 คุณพฤหัส - - ซื้อตุมน้ําหนัก

8 Thai Inter Electric Industries  Co., Ltd. 38-39 ม.13 ถ.พหโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.

คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ขายอุปกรณไฟฟา 02-5293960-4 02-5291363 คุณละเอียด - - ซื้อ Telemecanique magnetic 

contactor ของเตาเผา

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

ดอนเมือง กทม. 10210

ขายถังดับเพลิง 02-9299295-6 02-9299297 คุณเฉลิมพล - - เติมน้ํายาถังดับเพลิง

10 K.B. Reffractory  Ltd., Part. 335/6-7 ม.7 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางประกอก 

เขตราษฎรบูรณะ กทม. 10140

ขายปะเก็นกันความรอน อิฐทนไฟ 02-4276454 02-4272986 คุณเยาวนิจ - - ปะเก็นเชือก

จางซอมแซมและบํารุงรักษา

จัดซึ้อวัสดุ อุปกรณ สารเคมี NaOH
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11 Hanna Instruments(Thailand) Ltd. 408/41 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 10 ถ. ขายเครื่องมือและอุปกรณตรวจวัด ดาน 02-6190708-11 02-6190061 คุณสุรียรัตน - - ซื้อ Pump สูบจายสารเคมี

12 Thai Environment Systems  Ltd., Part. 33/23-24 ถ.จันทร แขวงทุงวัดดอน เขตสาธร

 กทม. 10120

ขายอุปกรณเตาเผา 02-8175950-3 02-8177183 คุณสุชาติ - - ซื้อกลองควบคุมหัวเผา

13 Masterkool International Co., Ltd. 22 Thesabansongkrao Rd. Chatuchak 

bangkok 10900

ขายพัดลมระบายความรอน 02-9538800 02-5898586 คุณดิเรก - - ซื้อพัดลมระบายความรอน

14 Safetycorp Co., Ltd. 57/11-13 อาคารเพเลส ม.4 ถ.ประชาอุทิศ 

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210

ขายอุปกรณ Safety 02-9002727 02-9002828 คุณไกรสร - - ซื้อรองเทา Safety

15 บริษัท ซีเอสที ซัพพลายส จํากัด 60/17-18 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร 

กทม. 10900

ขายปาย  Safety 02-6914900 02-6914080 คุณวณิช - - ซื้อปาย 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 คุณสรศักดิ์ - - ซื้อใบพัดลมดูดอากาศใชงานที่เตาเผา

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

18 บ.ยูเนียนไทยโพลีพลาส - - 02-7076325

ตอ 24

- คุณเอกชัย - - แกลลอนทําดวย PE

19 บบจ. เคมีคอล พานาเชีย 37/1692 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 

12120

ซื้อ Cylender ใชที่ระบบบําบัด, Sodium 

Hydroxide

02-8341113,   

086-7924484

02-8341684 คุณอนุรัตน - - ซื้อ Cylender ใชที่ระบบบําบัด, 

Sodium Hydroxide

20 P.T.K. Equipment Co., Ltd. 49/7-8 ม.4 ถ.หทัยราษฎร แขวงสามวา

ตะวันตก เขตคลองสามวา กทม.10510

ขายอุปกรณ Safety 02-9067163-4 02-9067166 คุณอังคณา - - ซื้ออุปกรณ Safety ถุงมือปองกัน

สารเคมี

21 หจก. กรสติ๊กเกอร 50/1 ม. 8 ต.คลองหนึ่ง ต.คลองหนึ่ง อ.คลอง

หลวง จ. ปทุมธานี 12120

ปาย อิงเจ็ท สื่อโฆษณา อักษรโลหะ กัดกรด

 สติกเกอร

02-516-9486 02-516-2659 - - - ทําปายกฎขอบังคับการเขาพื้นที่ 

สวทช.

22 บ. โปรเซฟ เคมีคอล - อุปกรณจราจร,กรวยยาง 02-991-1596 02-991-1394 - - - กรวยยางจราจร

23 บริษัท การตรวี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 688/115 หลักสี่สแควร ซอย 2 ม.7 ถ.แจง

วัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ

 10220

ขาย Sodium Hydroxide 02-5213573

02-5214947

02-5217898-9

02-5213573 คุณพิชญสินี คําศรี 089-8215335 - ซื้อสารเคมี NaOH

24 โรงซอมเครื่องมือไฟฟาคลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี ขาย, ซอม 02-5163092

081-3504965

02-5163673 - - - ปมน้ํา

25 บริษัท ริสเวฟ คอมมูนิเคชั่น จํากัด 2534/86 บางโคล เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพฯ 10120

วิทยุสื่อสาร 02-9716661 02-9716662 คุณอรวรรณ - - ซื้อวิทยุสื่อสารเครื่องดํา

จัดซึ้อวัสดุ อุปกรณ สารเคมี NaOH
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26 บริษัท เค ที แม็กซ จํากัด สาขา 1 61/3 ม.9 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขต

จอมทอง กรุงเทพฯ 10150

อุปกรณปมน้ํา 02-8117499 02-8670361 - - - ซื้อปมสูบน้ําหมุนเวียน

27 บริษัท โพรมิเนนท ฟลูอิด คอนโทรลล (ประเทศไทย) 2991/6-7 ซอย101/3 ลาดพราว เขตบางกะป

 กรุงเทพฯ 10240

จําหนายปมสูบจายสารเคมี ระบบควบคุม 

ระบบวัดคาตางๆ

02-3760008-12

02-3701610-3

23760013 - - pfc@prominent.co.th ซอมปมสูบจาย NaOH

1 หจก. ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส 132/141 ม.6 ซ.สุขสวัสดิ์ 78 ต.บางจาก อ. เก็บขนและกําจัดขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี 02-8175950-2 02-8177183 คุณอรทัย แรงหาญ 081-6890517 - เก็บขนและกําจัดขยะติดเชื้อ

2 Pollution Care Co., Ltd. 5/131 บานกลางเมือง มอลติคารโล (รัชวิภา) 

ซอย 5 ถ. เทศบาลสงเคราะห ลาดยาว จตุจักร

 กรุงเทพฯ 10900

เก็บขนและกําจัดขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี 02-1962098 02-1962099 คุณณพร - poll_care@yahoo.com

engineering@pollutioncare.co.th

เก็บขนและกําจัดขยะติดเชื้อ

3 หางหุนสวนจํากัด พีระพัฒน ครีน 27 หมูที่ 5 ถนนบางปะอิน-ศูนยศิลปาชีพ 

ตําบลราชคราม อําเภอบางไทร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

เก็บขนและกําจัดขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี 035-317124 081-7047782 คุณพีรพัฒน - - เก็บขนและกําจัดขยะติดเชื้อ

4 บริษัทฟอรซี คอรปอเรชั่น จํากัด

FORESEE CORPORATION CO., LTD

199/229 หมู 4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี 

จ. ปทุมธานี 12110

เก็บขนและกําจัดสารเคมี ของเสียอันตราย 02-9044366-7 02-9044368 คุณอิสราวรรณ บุญถาวรสกุล 081-5658184 issrawan@foresee-corp.com เก็บขนและกําจัดสารเคมี

ของเสียอันตราย ซากหลอดไฟ 

แบตเตอรี่

5 บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน)

AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED

792 ม.2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม อ.เมือง จ. 

สมุทรปราการ 10280

เก็บขนและกําจัดสารเคมี ของเสียอันตราย 02-3230714-19 02-3230724 คุณอุเทน ผางสุวรรณ 086-3841101 เก็บขนและกําจัดสารเคมี

ของเสียอันตราย ซากหลอดไฟ 

แบตเตอรี่

6 บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

RECYCLE ENGINEERING CO., LTD

3121 ม.10 ถนนสุขุมวิท 107 ต.สําโรงเหนือ 

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

เก็บขนและกําจัดสารเคมี ของเสียอันตราย 02-7498522-3 02-7499650 คุณณัฐชยา อนุพัฒนกูล 086-3637321 mk@recycleengineering.com

natchaya.anu@gmail.com

เก็บขนและกําจัดสารเคมี

ของเสียอันตราย

กําจัดขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี และสารเคมีของเสียอันตราย

จัดซึ้อวัสดุ อุปกรณ สารเคมี NaOH



BCP: ระบบบําบัดน้าํเสียและเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 

ทบทวนโดย: นางสาวธัญญาลักษณ เมืองสุวรรณ  วันที่ 1 กุมภาพันธ 2560         14 

 

 

ลําดับ

ที่
ชื่อหนวยงาน/บริษัท ที่อยู ประเภทกิจการ เบอรโทรติดตอ โทรสาร ผูติดตอ มือถือ e-Mail Address รายการที่ใชบริการ

1 บริษัท มารีน แอซเซ็ท โปรเทคชั่น จํากัด

MARINE ASSET PROTECTION CO., LTD

49/77 ช,ฉ หมู 2 ซอยตนแทน ถนนแจง

วัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120

บริษัทรักษาความปลอดภัย 02-5833547-8 02-5840950 คุณปทมา

คุณปรีชา เนมี

081-8158039 pattama_n@marine-group.net รปภ. สวนกลาง บานิทยฯ อาคาร

ศูนยประชุม อาคารโยธี

2 บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอรวิส จํากัด (ประเทศไทย)

ISS Facility Services Co.,Ltd.

สํานักงานใหญ: 365  ถนนพหลโยธิน แขวง

อนุสาวรีย

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัทรักษาความปลอดภัย 02-5525015

02-9723874

02-5521260 คุณวัชรพงศ 081-8384618 info@th.issworld.com รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

สาขานวนคร: 480/1 หมู 13 ต.คลองหนึ่ง, อ.

คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-9092419

02-9093189 

02-9097108 

3 บริษัท กัทส อินเวสติเกชั่น จํากัด 6 ซอยปรีดีพนมยงค 21 สุขุมวิท 71 

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

10110

บริษัทรักษาความปลอดภัย 02-7629500 02-3911736 - - ggp@gutsgroup.com รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

4 บริษัท แทค อินเตอรเนชั่นแนล โซลูชั่น จํากัด (TACTGUARD)

TACT INTERNATIONAL SOLUTION CO.,LTD.

375 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนา

ยาว กรุงเทพฯ 10230

บริษัทรักษาความปลอดภัย 02-9488180-81

02-9488124-26

02-9488127 - - contact@tactguard.com รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

5 บริษัท มาสเตอรแอสเซทซีเคียวรซิสเต็ม จํากัด 37/35 ซอย รร สวนกุหลาบ ถนนติวานนท 

ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี 11120

บริษัทรักษาความปลอดภัย 02-9640361-2 - - - - รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

6 บริษัท พี เอส การด สเตชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด 88/90 หมู 6 ถนนเลียบคลองประปา ตําบล

บานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

11120

บริษัทรักษาความปลอดภัย 02-1935611

089-9948594

- - - psgstation@hotmail.com รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

7 บริษัท เอ็นฟอรซ จํากัด 139/19 หมูที่ 7 ถ.307 ต.บางคูวัด อ.เมือง

ปทุมธานี 12000

บริษัทรักษาความปลอดภัย 02-1498109

081-4508474

- - - enforce-security@hotmail.com รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

8 บริษัท พรีเมี่ยม ซีเคียวริตี้ สแตนดารด จํากัด

PREMIUM SECURITY STANDARD CO.,LTD.

223 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท  กรุงเทพฯ   10400

บริษัทรักษาความปลอดภัย 02-2791819 02-2791819 - - contact@premiumsecurity.co.th รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

9  บริษัท อินเตอร การด กรุพ (ประเทศไทย) จํากัด (สาขานวนคร)

Inter Guard Group ( Thailand ) Co., Ltd.

(IGG)

54/98-99 หมูที่ 13 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

บริษัทรักษาความปลอดภัย 02-5293116-7 02-5293868 - - marketing@interguard.co.th รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

จัดจาง รปภ.



BCP: ระบบบําบัดน้าํเสียและเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 

ทบทวนโดย: นางสาวธัญญาลักษณ เมืองสุวรรณ  วันที่ 1 กุมภาพันธ 2560         15 

เอกสารแนบ 4 

บัญชีรายการอุปกรณที่ตองดําเนินการยกระดับใหอยูในตําแหนงที่ปลอดภัยจากปญหาอุทกภัย 

 

รายการอุปกรณท่ีตอง

ดําเนินการ 

ยกสูงจากพ้ืน วันท่ีดําเนินการเสร็จ ภาพประกอบ ผูดําเนินการ หมายเหตุ 

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

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

 

นายพิเชษฐ เอ่ียมลือนาม  



BCP: ระบบบําบัดน้าํเสียและเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 

ทบทวนโดย: นางสาวธัญญาลักษณ เมืองสุวรรณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2560 16 

เอกสารแนบ 5 

บัญชีรายการอุปกรณสิ้นเปลืองที่ตองจัดซื้อสํารองไวเพ่ือรองรับเหตุการณวิกฤต ิ

ผูรับผิดชอบจัดหาและควบคุม 

1. นางสาวธัญญาลักษณ เมืองสุวรรณ 

2. นายธวัชชัย กรีโส 

 

รายการอุปกรณท่ีตองจัดซ้ือสํารอง จํานวน หนวย หมายเหตุ 

1. ปะเก็นเชือก รุน Asbestos 100% Size 

1”x1” 

1 มวน บ. Westbound 02-7197300-7 

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

9925770 

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

9925770 

4. น้ํายาเอนกประสงค 2 กระปอง ราน Hardware ท่ัวไป 

5. ถุงมือผา 12 คู บ. PANGOLINE  

6. หนากากพรอมตลับกันสารเคมี 2 อัน บ. PANGOLINE  

7. น้ํามันเชื้อเพลิง 800 ลิตร สถานีบริการน้ํามัน ปตท. 

8. จารบี 1 กระปอง ราน Hardware ท่ัวไป 

9. เทปพันสายไฟ 3 มวน ราน Hardware ท่ัวไป 

10. ตาแมวหัวเผา 1 ตัว Thai Environment 

11. กลองควบคุมหัวเผา 1 กลอง Thai Environment 

12. Sodium Hydroxide 50% (30 กก./ ถัง) 5 ถัง บ.เคมิคอล พานาเซีย 

13. Limit Switch 2 ตัว บ.โชคชัย ซัพพลาย 

14. ซิลิโคลน 3 หลอด ราน Hardware ท่ัวไป 

อุปกรณระบบบําบัดน้ําเสีย    

1. Sodium Hydroxide 50% (30 กก./ ถัง) 40 ถัง บ.เคมิคอล พานาเซีย 

2. กระบอกตวง 1 อัน ศึกษาภัณฑ 

 

 

 

 

 

 

 



BCP: ระบบบําบัดน้าํเสียและเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 

ทบทวนโดย: นางสาวธัญญาลักษณ เมืองสุวรรณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2560 17 

เอกสารแนบ 6 

บัญชีรายการอุปกรณ เคร่ืองมือที่จําเปนตองใชในการถอดเคลื่อนยายอุปกรณเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

ผูรับผิดชอบจัดหาและควบคุม 

1. นางสาวธัญญาลักษณ เมืองสุวรรณ 

2. นายธวัชชัย กรีโส 

 

รายการเครื่องมือ จํานวน หนวย หมายเหตุ 

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. เทปพันสายไฟ 2 มวน  

15. น้ํามันหลอลื่น 2 กระปอง  

16. ถุงมือกันลื่น 6 คู  

17. ไขควงวัดกระแสไฟฟา 1 อัน  

18. รถเข็น 1 คัน  

19. ผาข้ีริ้ว 5 ผืน  

20. น้ํายาลางมือ 2 กระปอง  

21. ไฟฉายพรอมถาน 1 กระบอก  

22. กลองถายรูป 1 เครื่อง ถายภาพสายไฟกอนถอด 

23. วัสดุดูดซับน้ํามัน 1 กลอง  

 

 

 



BCP: ระบบบําบัดน้าํเสียและเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 

ทบทวนโดย: นางสาวธัญญาลักษณ เมืองสุวรรณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2560 18 

เอกสารแนบ 7 

บัญชีรายการขอมูลเตาเผาของเสียอันตราย และระบบบําบัดน้ําเสียที่จําเปนตองดําเนินการ 

สํารองขอมูล (Backup) 

 

รายการขอมูล หมายเหตุ 

เตาเผาของเสียอันตราย 

1. แผนความตอเนื่องการดําเนินกิจกรรมและการใหบริการระบบบําบัดน้ําเสียและระบบ

เตาเผาของเสียอันตราย สวทช. และภาคผนวก 

 

2. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการป 2547-

ปจจุบัน 

 

3. ตารางรายการปรับปรุงซอมแซมระบบเตาเผาของเสียอันตราย สวทช.  

4. สัญญาจางเหมาบริการตรวจสอบและบํารุงรักษาเตาเผาของเสียอันตรายปปจจุบัน  

5. ใบเสนอราคาจัดซ้ือจัดจาง ติดตั้ง ซอมแซม อุปกรณเตาเผาของเสียอันตราย  

6. MSDS สารเคมีท่ีสงกําจัดท่ีเตาเผาของเสียอันตราย  

7. รายงานสรุปขอมูลการใหบริการกําจัดขยะของเสียอันตรายของบริษัทในพ้ืนท่ีเชา 

ประจําเดือน 

 

8. สรุปขอมูลปริมาณของเสียอันตรายท่ีเผาทําลายแยกตามศูนย  

9. ขอมูลการรับของเสียอันตรายเพ่ือเผาทําลายท่ีเตาเผา  

10. ประวัติการรับของเสียอันตราย  

11. ขอมูลการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของเตาเผาของเสียอันตราย  

12. ขอมูลการสงของเสียอันตรายของบริษัทพ้ืนท่ีเชา  

13. ขอมูลการสงของเสียอันตรายใหเอกชนรับไปกําจัด  

14. รายการติดตามงานการซอมแซมระบบเตาเผาของเสียอันตราย  

15. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองเตาเผาของเสียอันตรายและพ้ืนท่ีโดยรอบ  

ระบบบําบัดน้ําเสีย 

1.รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการน้ําเสียภายในพ้ืนท่ีอุทยานฯ ป 2551 ถึงปปจจุบัน  

2. ตารางรายการปรับปรุงซอมแซมระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียของ สวทช.  

3. สัญญาจางเหมาบริการตรวจสอบและควบคุมการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียปปจจุบัน  

4. ใบเสนอราคาจัดซ้ือจัดจาง ติดตั้ง ซอมแซม อุปกรณระบบบําบัดน้ําเสีย  

5. รายการติดตามงานการซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย  

6. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําระบบบําบัดน้ําเสียรวม สวทช.  
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	ตารางที่ 4-2 ต้นทุนการกำจัดของเสียอันตรายและราคาน้ำมันดีเซลปีงบประมาณ 2546 ถึง 2559
	ปีงบประมาณ
	ร้อยละของการ เพิ่ม-ลด
	บาท/ลิตร*
	ร้อยละของการ เพิ่ม-ลด
	บาท/กิโลกรัม
	หมายเหตุ :*  ราคาน้ำมันขายปลีกของปั้ม ปตท.

	บทที่ 5_การเฝ้าระวังและควบคุมมลพิษทางอากาศ
	บทที่ 5
	5.1 ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ
	ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศของเตาเผาของเสียอันตรายประกอบด้วย สครับเบอร์แบบเปียก         (Wet Scrubber) ที่ใช้สารละลายด่าง (NaOH) ในการฟอกไอกรดและอากาศเสีย และหอดูดซับ (Adsorbtion Chamber) ที่ใช้ Activated Carbon ในการดูดซับกลิ่นและบำบัดมลพิษทางอากาศก่อนปล...
	5.2 การเฝ้าระวังทางด้านมลพิษทางอากาศ
	5.2.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย แบบ Ambient Air  24 ชั่วโมง โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ 2 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ และ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ดังแสดงในรูปที่ 5-1 แผนที่ภาพถ่ายทางอ...
	และรูปที่ 5-2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศของบริเวณโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ และ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ส่วนตารางที่ 5-1 เป็นผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2559 และกราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบ...
	5.2.2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง (STACK) เตาเผาของเสียอันตรายโดยดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศที่บริเวณปล่องของเตาเผาของเสียอันตราย ดังแสดงในรูปที่ 5-4  ส่วนตารางที่ 5-3 เป็นผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาของเสียอันตรายในปีงบประมาณ 2559 และ...
	วันที่เก็บตัวอย่าง
	ค่ามาตรฐาน
	หน่วยวัด
	พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด
	6 กันยายน 2559
	10 มีนาคม 2559
	0.40
	0.40
	-
	m
	เส้นผ่าศูนย์กลาง
	70
	71
	-
	0C
	อุณหภูมิ
	1.32
	4.85
	-
	m/s
	ความเร็วลมเฉลี่ย
	0.10
	0.61
	-
	m3/s***
	ปริมาณลมเฉลี่ย
	16.00
	19.8
	-
	%
	ความชื้น
	164.97
	60.38
	400**
	mg/Nm3
	ปริมาณความเข้มข้นฝุ่น
	9.68
	3.92
	30**
	ppm
	ปริมาณความเข้มข้น SO2
	183.77
	135.53
	467**
	mg/Nm3
	ปริมาณความเข้มข้น NO2
	23.91
	504.90
	690**
	ppm
	ปริมาณความเข้มข้น CO
	77.15
	48.51
	204**
	mg/Nm3
	ปริมาณความเข้มข้น HCl
	รูปที่ 5-5 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate, TSP)
	จากปล่อง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 ถึง 2559
	รูปที่ 5-6 ผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้น SO2 จากปล่อง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย
	ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 ถึง 2559
	รูปที่ 5-8 ผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้น CO จากปล่อง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย
	ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 ถึง 2559
	รูปที่ 5-9 ผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้น HCl จากปล่อง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย
	ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 ถึง 2559
	5.3 การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาคารเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2559

	บทที่ 6_ความปลอดภัยในการทำงานและการซ้อมแผนฉุกเฉิน
	บทที่ 7_การซ่อมบำรุงและปรับปรุงระบบเตาเผาของเสียอันตราย
	บทที่ 8_การเผยแพร่ความรู้และศึกษาดูงาน
	บทที่ 8

	บทที่ 9_แผนการจัดการ
	บทที่ 9
	จากการนำข้อมูลปริมาณการส่งของเสียอันตรายมากำจัดที่เตาเผาในอดีตจนถึงปัจจุบันมาคาดการณ์ปริมาณของเสียอันตรายที่จะส่งมาเผาทำลายที่เตาเผาในปีงบประมาณ 2560 พบว่าอาจจะมีของเสียอันตรายส่งมาเผาทำลายมากกว่า 40,000 กิโลกรัม โดยปริมาณที่คาดการณ์นี้จะหมายรวมทั้งหม...
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