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คํานํา 
 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ  
2558 ฉบับน้ีจดัทาํขึ้นเปนปที่ 11 (เร่ิมจดัทาํฉบับแรกในปงบประมาณ  2547) วตัถุประสงคของการจัดทําเพื่อ
นําเสนอภาพรวมของการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการของสวนงานตางๆ ที่สงมากําจัดยังเตาเผาของ
เสียอันตรายในปงบประมาณ  2558 และนําเสนอผลการวเิคราะหขอมลูเชิงเปรียบเทยีบกับปที่ ผานมา โดย
รายละเอียดของรายงานจะประกอบดวย ปริมาณของเสียอันตรายที่หนวยงานตางๆสงมาเผาทาํลาย  การคัดแยก
ของเสียอันตราย ปริมาณการเผาทําลาย ปริมาณของเสียอนัตรายที่สงใหบริษัทเอกชนรับไปกําจัด คาใชจายในการ
จัดการของเสียอันตราย การควบคุมมลพษิทางอากาศ ความปลอดภัยในการทาํงาน การซอมบํารุงและปรับปรุง
เตาเผา และปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น เปนตน เนื้อหาของรายงานฉบับน้ีหนวยงานตางๆ  สามารถนําไปใชใน
การวางแผนในการจัดการของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นภายในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยได รวมไปถึงในสวนของ
ผูบริหารสามารถนําไปเปนขอมลูประกอบการตัดสินใจสําหรับการดําเนินโครงการที่มีสวนเกี่ยวของกับการจดัการ
ของเสียอันตรายในอนาคตตอไปไดอีก  
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สารบัญ 

 
 หนา 
บทสรุปผูบริหาร ก 
บทท่ี 1 บทนํา 1 
บทท่ี 2 ปริมาณของเสียอันตราย 5 
บทท่ี 3 ขอมูลการกําจัดของเสียอันตราย 13 
บทท่ี 4 คาใชจายในการกําจัดทําลายของเสียอันตราย 20 
บทท่ี 5 การเฝาระวังควบคุมมลพิษทางอากาศและสภาพแวดลอมจากการเผาทําลายของเสียอันตราย 25 
บทท่ี 6 ความปลอดภัยในการทํางานและการซอมแผนฉุกเฉิน 50 
บทท่ี 7 การซอมบํารุงและปรับปรุงระบบเตาเผาของเสียอันตราย 72 
บทท่ี 8 การเผยแพรถายทอดความรูและศึกษาดูงาน 77 
บทท่ี 9 ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไข แผนการจัดการของเสียอันตรายและการรองรับ 

เหตุการณวิกฤติในอนาคต 
 

81 
  
ภาคผนวก ก แผนความตอเนื่องการดําเนินกิจกรรมและการใหบริการระบบบําบัดน้ําเสีย 
                และระบบเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. (Business Continuity Plan : BCP) 

 

ภาคผนวก ข การพิจารณาทางเลือกในการใชงานเตาเผาของเสียอันตรายในชวง 3 ปงบประมาณ                          
                (2559-2561) 
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สารบัญรูป 

 
 หนา 
รูปท่ี 1-1 ลักษณะภายนอกอาคารเตาเผาของเสียอันตราย 1 
รูปท่ี 1-2 หองควบคุมการเผาทําลายขยะและของเสียอันตราย 2 
รูปท่ี 1-3  หองเก็บของเสียอันตราย(สารเคมี) ท่ีปรับปรุงใหมในปงบประมาณ 2557 2 
รูปท่ี 1-4 หองเก็บขยะติดเชื้อปนเปอนของเสียอันตราย ซ่ึงมีตูควบคุมอุณหภูมิ  

และหองเก็บข้ีเถาและวัสดุใชงานตางๆ 2 
รูปท่ี 2-1 แนวโนมปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายท่ีอาคารเตาเผา 6 
รูปท่ี 2-2 ปริมาณของเสียอันตรายจากศูนยแหงชาติตางๆ ประจําปงบประมาณ 2558 10 
รูปท่ี 2-3 คารอยละ (%) ปริมาณของเสียอันตรายจากศูนยแหงชาติตางๆ ประจําปงบประมาณ 2558 11 
รูปท่ี 2-4 การเพ่ิม-ลด ปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงมาเผาทําลายจากแหลงกําเนิดตางๆ 12 
รูปท่ี 3-1 แนวโนมปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีท่ีสงออกใหหนวยงานภายนอกดําเนนิ 
           การขนสงกําจัด ตั้งแตปงบประมาณ 2549-2558 

 
16 

รูปท่ี 4-1 ราคาน้ํามันดีเซลเฉลี่ยและตนทุนการกําจัดในแตละปงบประมาณ 24 
รูปท่ี 5-1 จุดเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศของบริเวณพ้ืนท่ีออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย แบบ Ambient Air 
24 ชั่วโมง 33 

รูปท่ี 5-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2558 37 

รูปท่ี 5-3 เครื่องมืออุปกรณการเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศบริเวณปลองของเตาเผา 38 
รูปท่ี 5-4 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม (Total Suspended Particulate, TSP)  

จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2558  41 
รูปท่ี 5-5 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขน SO2 จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 

ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2558 42 
รูปท่ี 5-6 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขน NO2 จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 

ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2558 42 
รูปท่ี 5-7 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขน CO จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 

ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2558 43 
รูปท่ี 5-8 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขน HCl จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 

ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2558 43 
รูปท่ี 5-9 การตรวจวัดระดับเสียงท่ีตัวพนักงาน 45 
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สารบัญรูป (ตอ) 

 
 หนา 
รูปท่ี 5-10 การตรวจวัดระดับความรอนบริเวณจุดปอนของเสีย และขางหองเผาไหมท่ี 1 46 
รูปท่ี 5-11 การเก็บตัวอยางเพ่ือวิเคราะหปริมาณความเขมขน Total Dust และ Respirable Dust 47 
รูปท่ี 5-12 การเก็บตัวอยางเพ่ือวิเคราะหปริมาณความเขมขนสารเคมี 48 
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สารบัญตาราง 

 
 หนา 
ตารางท่ี 1-1 อุปกรณองคประกอบหลักของระบบเตาเผาของเสียอันตราย 3 
ตารางท่ี 2-1 ปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายท่ีอาคารเตาเผา 
                ของเสียอันตราย ปงบประมาณ 2546-2558 (ท่ียังไมรวมปริมาณของเสียอันตรายท่ี 
                ตกคางมาจากปงบประมาณ 2556) 

 
 

6 
ตารางท่ี 2-2 ปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายท่ีอาคารเตาเผา 
                ของเสียอันตราย แยกตามหนวยงานปงบประมาณ 2547-2558 8 
ตารางท่ี 2-3 ปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายท่ีอาคารเตาเผา 
                ประจําปงบประมาณ 2558 9 
ตารางท่ี 3-1 จํานวนครั้งท่ีเผาทําลายโดยเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 
                ประจําปงบประมาณ 2547-2558 

13 

ตารางท่ี 3-2 ปริมาณของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมีท่ีเผาทําลายในปงบประมาณ 
                2550-2558    

 
14 

ตารางท่ี 3-3 ปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีท่ีสงใหบริษัทเอกชนรับไปกําจัด 
                ปงบประมาณ 2549-2558 

 
15 

ตารางท่ี 3-4 เปรียบเทียบรอยละของการเพ่ิม-ลด ปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีท่ีสงออกให 
                หนวยงานภายนอกดําเนินการขนสงกําจัด ตั้งแตปงบประมาณ 2549-2558 

 
16 

ตารางท่ี 3-5 ปริมาณของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมี/กากสารเคมีท่ีสงให 
                หนวยงานภายนอกนําไปดําเนินการขนสงและกําจัด ในปงบประมาณ 2558 17 
ตารางท่ี 3-6 เปรียบเทียบรอยละของการเพ่ิม-ลด ปริมาณของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมี/ 
                กากสารเคมี หลอดไฟ และถานไฟฉายแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ท่ีสงออกใหหนวยงาน 
                ภายนอกดําเนินการขนสงกําจัด ตั้งแตปงบประมาณ 2555-2558 17 
ตารางท่ี 3-7 ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง (น้ํามันดีเซล) ใชในการเผาปริมาณของเสียอันตรายท่ีเผา 
                และอัตราการใชน้ํามันในการเผาของเสีย ปงบประมาณ 2558 

 
18 

ตารางท่ี 3-8 ปริมาณไฟฟา น้ําประปา และสารเคมีท่ีใชในการเผาของเสียอันตราย ปงบประมาณ 2558 19 
ตารางท่ี 4-1 คาใชจายของระบบเตาเผาของเสียอันตราย ประจําปงบประมาณ 2558 22 
ตารางท่ี 4-2 ตนทุนการกําจัดของเสียอันตรายและราคาน้ํามันดีเซลปงบประมาณ 2546-2558 23 
ตารางท่ี 5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของบริเวณพ้ืนท่ีออนไหวรอบอุทยานฯ ปริมาณความ 

เขมขนฝุนขนาดเล็ก (PM-10), SO2 และ NO2 แบบ Ambient Air 24 ชั่วโมง 
ปงบประมาณ 2557 32 
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สารบัญตาราง (ตอ) 

 
 หนา 
ตารางท่ี 5-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียงอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 34 
ตารางท่ี 5-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 

ในปงบประมาณ 2558 39 
ตารางท่ี 5-4 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 

ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2558 40 
ตารางท่ี 5-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียงติดตัวบุคคล 44 
ตารางท่ี 5-6 ผลการตรวจวดัแสงสวาง 45 
ตารางท่ี 5-7 ผลการตรวจวัดระดับความรอนเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน ดําเนินการตรวจวัดใน           
                ชวงเวลาเดียวกัน คือ 10.00 -14.00 น. 

 
46 

ตารางท่ี 5-8 ผลการตรวจวัดฝุนเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน ท้ัง ฝุนรวม (Total dust) 
               และฝุนขนาดท่ีเขาสูทางเดินหายใจได (Respirable dust) 46 
ตารางท่ี 5-9 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารเคมีเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 47 
ตารางท่ี 6.1 ผลการประเมินความเสี่ยงจากพ้ืนท่ีทํางาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และตอความเจ็บปวย 
                จากการทํางานของกิจกรรมการรับและเผาทําลายของเสียอันตราย และ 
                แผนงานลดและควบคุมความเสี่ยง ในปงบประมาณ 2558 52 
ตารางท่ี 6-2 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผา 
                ของเสียอันตรายของ สวทช. 57 
ตารางท่ี 6-3 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนการจัดการของเสยีอันตรายและสารเคมี กรณีหกรั่วไหล 64 
ตารางท่ี 6-4 การปรับปรุงพ้ืนท่ีทํางาน การจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตราย และการเตือนอันตราย 68 
ตารางท่ี 7-1 สาเหตุและการดําเนินการแกไขระบบเตาเผาของเสียอันตราย 

ตั้งแตปงบประมาณ 2549 ถึงปจจุบัน 72 
ตารางท่ี 7-2 สรุปรายการปรับปรุงซอมแซมระบบเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 

ประจาํปงบประมาณ 2558 (เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558) 75 
ตารางท่ี 9-1 แนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2559 83 
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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 หองเผา
ไหม คือ หองเผาขยะ ของเสียอันตราย และหองเผาควัน ปจจุบันเตาเผามีอายุการใชงานมาแลว 13 ป  

ปงบประมาณ 2558 มีของเสียอันตรายสงมาท่ีเตาเผารวม 133 ครั้งมีปริมาณรวม 37,933.05 

กิโลกรัม ลดลงจากปงบประมาณ 2557 เปนจํานวน 1,031.01 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 2.65 และมีปริมาณของ
เสียตกคางจากปงบประมาณ 2557 จํานวน 644.45 กิโลกรัม  ดังนั้นสรุปปริมาณของเสียอันตรายท่ีมีในระบบ
การจัดการฯในปงบประมาณ 2558 นี้รวมท้ังสิ้น 38,577.50 กิโลกรัม โดย ศช. (BIOTEC) เปนหนวยงานท่ีสงของ
เสียอันตรายมายังระบบการจัดการของเสียมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34.31 ของจํานวนของเสียอันตรายท้ังหมด 
รองลงมาคือ กลุมบริษัทพ้ืนท่ีเชา รอยละ 30.01 ศว. (MTEC) รอยละ 18.79 ศน. (NANOTEC) รอยละ 14.18 
ศอ. (NECTEC) รอยละ 1.96 บานวิทยาศาสตรสิรินธร (SSH) รอยละ 0.67 อวท. (TMC) รอยละ 0.07 และ
สํานักงานกลาง (CO) รอยละ 0.02 ตามลําดับ  เผาของเสียอันตรายตามปกติ 14 ครั้ง มีปริมาณขยะและของเสีย
อันตรายท่ีทําการเผาทําลายท้ังสิ้น 4,626.40 กิโลกรัม กอนการเผาไดคัดแยกของเสียอันตรายออกเปน 3 กลุม 
คือ 1.กลุมท่ีไวไฟหรือติดไฟไดงาย 2.กลุมท่ีไมไวไฟ และ 3.กลุมท่ีติดไฟยากหรือเผาแลวทําใหเกิดควันดํา โดย
กลุมท่ี 1 และ 2 จะทําการเผาทําลายดวยเตาเผาของ สวทช. สวนกลุมท่ี 3 จะรวบรวมใหไดปริมาณมากพอและ
สงกําจัดภายนอก เพ่ือลดอัตราการใชน้ํามันในการเผา ลดโอกาสการเกิดปญหาควันดํา และชวยยืดอายุการใช
งานเตาเผา  ของเสียติดเชื้อ/ปนเปอนสารเคมีใหหนวยงานภายนอกขนยายออกไปกําจัดรวม 51 ครั้ง น้ําหนัก
รวม 16,869.27 กิโลกรัม  และของเสียอันตรายประเภทสารเคมี หลอดไฟ และถานไฟฉาย แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
ขนยายออกไปกําจัดรวม  3 ครั้ง น้ําหนักรวม 13,930 กิโลกรัม   

การเผาของเสียอันตรายดวยเตาเผามีการใชน้ํามันดีเซล 2,666 ลิตร และการทดสอบระบบเตาเผา
ประจาํสัปดาหมีการใชน้ํามันเชื้อเพลิงตลอดท้ังปงบประมาณ  115 ลิตร ดังนั้นในปงบประมาณ 2558 นี้ จึงมีการ
ใชน้ํามันเชื้อเพลิงของระบบเตาเผาของเสียอันตรายรวมท้ังสิ้น 2,844 ลิตร โดยมีอัตราการใชน้ํามันเทากับ 0.58 

ลิตร/กิโลกรัมขยะ ซ่ึงมีคาเพ่ิมข้ึนมาเล็กนอยจากปท่ีผานมา มีการใชไฟฟารวมท้ังปเทากับ 853 หนวย และใช 
NaOH 50 % ในการบําบัดไอเสีย  450 กิโลกรัม ไมมีการใชน้ําประปาเพราะไดนําน้ําท่ีผานระบบบําบัดน้ําเสียมา
ใชแทน 

คาใชจายในการกําจัดทําลายของเสียอันตรายรวมท้ังสิ้น 1,206,662.20บาท  เปนคาใชจายประจํา 
126,924.00 บาท คาใชจายผันแปร 1,079,738.20 บาท เม่ือนํามาคิดตนทุนของการกําจัดของเสียอันตรายจะมี
คาเทากับ 34 บาท/กิโลกรัม ซ่ึงเปนการคิดตนทุนท่ียังไมคิดรวมคาเสื่อมราคา 
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การเฝาระวังควบคุมตามแผนงานตรวจวัดดานสิ่งแวดลอมกําหนดใหมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
โดยรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย และมลพิษทางอากาศท่ีระบายออกจากปลองเตาเผาของเสียอันตรายป
ละ 2 ครั้ง เพ่ือเปนการเฝาระวังผลกระทบทางดานคุณภาพอากาศของบริเวณพ้ืนท่ีออนไหว ปองกันผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการเผาทําลายของเสียอันตราย นับตั้งแตเริ่มดําเนินการเผาของเสียอันตราย เม่ือเดือน
กันยายน 2545 จนถึงเดือนกันยายน 2558 ไดดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศมาแลว 24 ครั้ง 

ในปงบประมาณ 2558 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบริเวณโรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร และ โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม คาปริมาณความเขมขนฝุน (PM-10), SO2 และ 
NO2 อยูในเกณฑมาตรฐานท้ังหมด และผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสีย
อันตราย คาพารามิเตอรทุกคาท่ีตรวจวัด พบวาอยูในเกณฑมาตรฐานท้ังหมด ยกเวนคาปริมาณความเขมขนฝุน 
(TSP) ท่ีดําเนินการเก็บตัวอยางไปเม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2558 ท่ีมีคาสูงเกินกวาเกณฑมาตรฐาน และเม่ือนําผล
การตรวจวัดท้ัง 2 ครั้งในปงบประมาณ 2558 นี้มาเปรียบเทียบกันพบวา การตรวจวัดในครั้งท่ี 2 วันท่ี 24 
กันยายน 2558 มีปริมาณความเขมขนฝุน และ CO มีคาลดลง เวนแตคา SO2 , NO2 และ HCl ท่ีเพ่ิมข้ึนเล็กนอย
เม่ือเปรียบเทียบกับการตรวจวัดในครั้งแรก แตอยางไรก็ตามทุกคาพารามิเตอรยังคงอยูในเกณฑมาตรฐานท้ังหมด
เม่ือเปรียบเทียบกับคามาตรฐานของทางราชการ 

การเฝาระวังควบคุมตามแผนงานตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานประจําปงบประมาณ 2558 

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 

มาตรการในเรื่องความปลอดภัยของระบบเตาเผาของเสียอันตรายไดมีการกํากับดูแลพ้ืนท่ีการ
ปฏิบัติงานและตัวผูปฏิบัติงานในการเผาทําลายของเสียอันตราย ซ่ึงในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน ทุกกิจกรรมได
ดําเนินการตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001:2554) โดยมีการชี้บงอันตราย
และประมาณระดับความเสี่ยงทุกตนปงบประมาณ ในปงบประมาณ 2558 พบวามีความเสี่ยงท่ีอยูในระดับปาน
กลาง 10 รายการ ท่ีจะตองนํามาจัดทําแผนงานลดและควบคุมความเสี่ยง เพ่ือควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ี
ปลอดภัย มาตรการตางๆท่ีกําหนดไว ยังคงมีการดําเนินการอยางตอเนื่องเหมือนเชนทุกๆ ปท่ีผานมา เชน การ
ควบคุมการปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว การจัดใหมีและใชอุปกรณปองกันอันตรายในการทํางานและ
ปายเตือนอันตรายตางๆ รวมถึงการตรวจสอบสภาพและความพรอมของอุปกรณเตาเผาของเสียอันตราย การ
ตรวจสอบความปลอดภัยของพ้ืนท่ีทํางาน เปนตน หากพบสภาพท่ีไมปลอดภัยก็จะดําเนินการแกไขทันที  เพ่ือให
เกิดความปลอดภัยกับผูปฏิบัติงานและผูท่ีอยูในบริเวณพ้ืนท่ีดังกลาว 

พนักงานของฝายความปลอดภัยท่ีปฏิบัติงานท่ีเตาเผาของเสียอันตรายจึงไดรับการตรวจสุขภาพ
พิเศษเพ่ิมเติมจากรายการตรวจสุขภาพปกติปละ 1 ครั้ง  รายการท่ีตรวจในปงบประมาณ 2558 ไดแก        
ตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด (Spirometry), ตรวจหาระดับสารอะซิโตนในปสสาวะ (Acetone in Urine), 

ตรวจหาระดับสารเมธานอลในปสสาวะ (Methanol in Urine) ตรวจหาระดับสารเอธานอลในเลือด (Ethanol 
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in Blood) และตรวจหาระดับสารนอรมัลเฮกเซนในปสสาวะ (n-Hexane in Urine)  เปนตน ผลการตรวจวัด
ของพนักงานท่ีปฏิบัติงานท่ีเตาเผาของเสียอันตรายพบวามีคาอยูในเกณฑระดับปกติทุกคน 

มีการซอมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ และแผนการจัดการของเสียอันตราย สารเคมี ใน
กรณีหกรั่วไหล ผลการฝกซอมท้ังสองอยูในระดับ ดี และนําผลจากการสังเกตการณ ขอบกพรองท่ีพบมาปรับปรุง
เพ่ือใหเกิดการเตรียมพรอมรองรับภาวะฉุกเฉิน 

การดูแลรักษาอุปกรณตางๆ ของระบบเตาเผาของเสียอันตราย ไดจัดทําแผนและดําเนินการ
ตรวจเช็คและบํารุงรักษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว ซ่ึงมีท้ังการตรวจเช็คและบํารุงรักษา รายสัปดาห รายเดือน 
รายสามเดือน รายป ในปงบประมาณ 2558 มีอุปกรณของระบบเตาเผาของเสียอันตรายท่ีเกิดการชํารุดเสียหาย 
และเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน รวมท้ังสิ้น 5 รายการ ซ่ึงฝายความปลอดภัยฯ ไดทําการเปลี่ยน และ
ซอมแซมจนสามารถใชงานไดตามปกติ 

เตาเผาของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการของ สวทช.นี้เปนเตาเผาของเสียตัวแรกของประเทศไทย
ท่ีสรางข้ึนในหนวยงานศึกษาวิจัย และมีการใชงานเพ่ือการกําจัดทําลายของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการตางๆ 
ตลอดระยะเวลาการใชงานท้ังผูปฏิบัติงานเผาทําลายของเสียอันตราย และผู เก่ียวของไดรับความรูและ
ประสบการณในเรื่องการจัดการของเสียอันตรายดวยเตาเผาอยางตอเนื่อง ซ่ึงประสบการณและความรูเหลานี้ได
เผยแพรและถายทอดความรูท่ีไดรับมานี้ใหกับหนวยงาน หรือผูสนใจในโอกาสตางๆ ตลอดมา ในปงบประมาณ 

2558 นี้ ทางผูบริหารของ สวทช. รอง ผพว. (ลดาวัลย กระแสรชล) ไดเขาเยี่ยมชมเตาเผาของเสียอันตราย แต
อยางไรก็ตาม ในรายงานประจําปฉบับนี้ยังคงแสดงรายละเอียดของหนวยงานหรือผูท่ีสนใจท่ีไดเขาเยี่ยมชม
เตาเผาของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการของ สวทช. ตั้งแตปงบประมาณ 2548 เปนตนมา 

การใหบริการรับของเสียอันตรายและการใชงานเตาเผา มีปญหาและอุปสรรคตางๆ เหมือนเชน
ปงบประมาณท่ีผานๆมา โดยเฉพาะปญหาการเสื่อมสภาพของอุปกรณและโครงสรางของเตาเผาท่ีมีขนาดใหญ 
โดยในปนี้ยังคงมีอุปกรณท่ีตองทําการซอมแซม จัดซ้ืออุปกรณใหมมาทดแทนของเดิมท่ีเสื่อมสภาพไมสามารถใช
งานไดอีกตอไป ปงบประมาณ 2558 นี้ ทางฝายความปลอดภัยฯ มีแนวทางในการจัดการกับปญหาท่ีพบ อาทิ
เชน การเปลี่ยนแบตเตอรี่หัววัด pH Meter และการสอบเทียบหัววัดคา pH ของบอน้ําหมุนเวียนของเตาเผาของ
เสียอันตราย การซอมแซมอุปกรณปมสูบน้ําบอน้ําหมุนเวียน 3 ตัว การซอมแซมทอฉีดน้ําหอลดอุณหภูมิเตาเผา
ของเสียอันตราย และการซอมแซมตูควบคุมระบบเตาเผาของเสียอันตราย (PLC) ซ่ึงพบวาระบบสั่งการควบคุมมี
ปญหา เปนตน 

ในปงบประมาณ 2558 ไดดําเนินการทบทวนแผนความตอเนื่องการดําเนินกิจกรรมและการ
ใหบริการระบบเตาเผาของเสียอันตรายข้ึน เพ่ือรองรับเหตุการณวิกฤติตางๆ ท่ีอาจะเกิดข้ึนในอนาคต ท่ี
ครอบคลุมภาวะวิกฤติท่ีมีผลกระทบตอการกําจัดของเสียอันตราย เชน อุทกภัย ไฟฟาดับเปนวงกวาง สารเคมีหก
รั่วไหล ไฟไหม เปนตน เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอผูใชบริการและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนใกลเคียง 

 



บทสรุปผูบริหารการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการ ประจาํปงบประมาณ 2558 

ฝายความปลอดภยัและส่ิงแวดลอม สํานักงานกลาง ง 

ฝายความปลอดภัยฯ ไดตะหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการของเสียอันตรายท่ีเกิดข้ึน
ภายใน สวทช. การบริหารจัดการตนทุนการกําจัดของเสีย และแนวทางการใชงานเตาเผาของเสียอันตรายของ 
สวทช. จึงไดจัดทําเปนรายงานการพิจารณาทางเลือกในการใชงานเตาเผาของเสียอันตรายในชวง 3 
ปงบประมาณ (2559-2561) ซ่ึงไดขอสรุปวาจะหยุดใชงานชั่วคราวสั้นๆ ในการซอมแซมใหญ เพ่ือใหใชงานได
ตอไป 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
ปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดจากหองปฏิบัติการภายในสํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยแีหงชาตินั้นประกอบไปดวยของเสียติดเชื้อ ขยะปนเปอนสารเคม ีของเสียที่เปนของเหลวสารกัดกรอน 
ตัวทาํละลายตางๆ ของเสียเหลานี้จะตองมีระบบการจัดการที่ด ีเพื่อไมใหปนเปอนปะปนออกไปกับขยะมลูฝอย
ทั่วๆไป ดังน้ันจงึมคีวามจาํเปนตองจดัทาํระบบการจัดการของเสียอันตรายขึ้นโดยกําจัดของเสียอันตรายเหลาน้ี
ดวยการเผาที่มรีะบบควบคุมมลพษิทางอากาศและระบบบําบัดนํ้าเสียทีเ่กิดจากการเผาของเสียอันตราย 

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

โดยอาคาร ระบบภายในอาคาร และเตาเผาไดถูกสรางขึ้นบนพื้นที่สวนหลังของอุทยานวทิยาศาสตร
ประเทศไทย (ใกลระบบบําบัดนํ้าเสียรวม) และเร่ิมใชงานเผาทําลายของเสียอันตรายตั้งแตเดือนกันยายน 2545 
เปนตนมา 

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

- พื้นที่ติดตั้งเตาเผาของเสียอันตราย และระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ 
- หองควบคุมการเผาทําลายขยะและของเสียอันตราย 

- หองเก็บของเสียอันตราย(สารเคม)ี 

- หองเก็บขยะติดเชื้อและปนเปอนของเสียอันตราย ซึ่งมตีูแชแข็งเพื่อการพกัเก็บขยะตดิเชื้อ หอง
เก็บขี้เถาและวสัดุใชงานตางๆ 

 

รูปที ่1-1  ลักษณะภายนอกอาคารเตาเผาของเสียอันตราย 
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รูปที ่1-2  หองควบคุมการเผาทําลายขยะและของเสียอันตราย 
  

รูปที ่1-3  หองเก็บของเสียอันตราย(สารเคม)ี   

  

รูปที ่1-4  หองเก็บขยะติดเช ื้อปนเปอนของเสียอนัตราย ซึ่งมีตูควบคุมอุณหภูม ิและหองเก็บข ี้เถาและว ัสดุใชงานตางๆ 
 

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

ตารางที่ 1-1 อุปกรณองคประกอบหลักของระบบเตาเผาของเสียอันตราย 

รายละเอียดอุปกรณของระบบเตาเผา รูปภาพแสดง 

1. ชุดปอนขยะและของเสียอันตราย  ใชตนกําลังจาก
ระบบไฮโดรลิกสเพื่อดันขยะและของเสียจากราง
ปอนเขาหองเผาไหม 
 

 

2. หองเผาขยะและของเสีย (หองเผาไหมที่หนึ่ง )  มี
ปริมาตรเพียงพอในการรองรับการเผาไหมขยะในอัตรา 
100 กิโลกรัมตอชั่วโมง  (คํานวณจากการเผาไหมขยะ
ทั่วไป) โดยใชนํ้ามนัดีเซลเปนเชื้อเพลงิ กําหนดอุณหภูมิ
การเผาไหมไวที ่600 องศาเซลเซียส 
 

 

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

 

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

รายละเอียดอุปกรณของระบบเตาเผา รูปภาพแสดง 

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

 

 

 

 

 

 

ปจจุบันเตาเผามีอายุการใชงานมาแลวเปนเวลา 13 ป ซึ่งตลอดระยะเวลาของระบบการจัดการเผา
ทาํลายของเสียอันตราย สวทช. ไดทําการปรับปรุง  บํารุงรักษาและพัฒนาระบบเตาเผาของเสียอันตรายอยาง
ตอเน่ืองเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการเผาทําลาย และยืดอายุการใชงานของเตาเผาตอไปไดอีก 



รายงานสรุปผลการปฏบัิติงานการจัดการของเสียอนัตรายจากหองปฏบิติัการประจําปงบประมาณ 2558 

ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สํานักงานกลาง 5 

บทที ่2 
ปริมาณของเสียอันตราย 

 
ในปงบประมาณ 2558 มีปริมาณของเสียอันตรายที่หนวยงานตางๆสงเขาระบบการจดัการของเสีย

อันตราย ที่เตาเผาของเสียอันตรายรวมทั้งสิ้น 37,933.05 กิโลกรัม ซึ่งประกอบไปดวยของเสียอันตรายประเภท
สารเคมเีสื่อมสภาพ (Chemical Waste: CW) ขยะติดเชื้อและปนเปอนสารเคมี (Infectious Waste: IW) 
หลอดไฟที่หมดอายุการใชงาน และแบตเตอร่ีถานไฟฉายที่หมดอายุการใชงาน โดยของเสียอันตราย 2 ประเภท
หลังที่กลาวมาน้ัน ทางระบบการจดัการของเสียอันตรายไดเปดรับจัดการของเสียอันตรายประเภทเหลานี้ตั้งแต
ปงบประมาณ 2557 ซึ่งทางฝายความปลอดภัยฯ มคีวามตะหนักถึงความจาํเปนในการจัด การของเสียอันตราย
ตางๆ เหลาน้ีควรไดรับการกําจัดอยางถูกวธีิ โดยจะดําเนินการสงกําจัดไปยังหนวยงานภายนอกทีเ่ชนเดียวกับของ
เสียอันตรายประเภทสารเคมเีสื่อมสภาพที่ไมสามารถเผาทําลายดวยเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. ได 

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวา ปริมาณของของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2558 นี้มีปริมาณ
ลดลงจากปงบประมาณ 2557 เปนจํานวน 1,031.01 กิโลกรัม คดิเปนรอยละ 2.65 ที่ลดลงมา เนื่องจากในชวง
ระหวางปงบประมาณมกีารสงของเสียมาที่ระบบการจดัการของเสียอันตรายเปนจาํนวนที่ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก
จากปกอน รวมถงึบริษัทผูเชาพื้นมกีารสงของเสียในปริมาณที่ไมแตกตางจากปที่ผานมาเชนกัน ทั้งนี้เมื่อพจิารณา
ปริมาณของเสียอันตรายที่สงมาเผาทาํลายตั้งแตปงบประมาณ  2546-2558 พบวามนํ้ีาหนักรวมกวา 277 ตัน 
จากกราฟความสมัพนัธระหวางปริมาณของเสียอันตรายที่สงเผาทําลายกับระยะเวลาหรือปงบประมาณ  พบวา
ปริมาณของเสียอันตรายที่สงมากําจดัในชวง 3 ปงบประมาณที่ผานมาน้ันมจํีานวนของเสียที่ใกลเคียงกัน  และมี
ปริมาณของเสียที่มากกวา 3.5 ตัน มาอยางตอเน่ือง รายละเอียดแสดงดังตารางที ่2-1 และรูปที่ 2-1 (โดยปริมาณ
ของของเสียนั้นยังไมรวมปริมาณของเสียอันตรายที่ตกคางมาจากปงบประมาณ 2557) 

ในสวนที่เพิ่มเติมคือปงบประมาณ 2558 จะมปีริมาณของเสียอันตรายประเภทสารเคมีเสื่อมสภาพ
ที่ตกคางมาจากปงบประมาณ 2557 เนื่องดวยมีการสงของเสียอันตรายเขาระบบการจัดการของเสียหลังวนัที่มี
การขนสงของเสียอันตรายออกไปกําจดัโดยหนวยงานเอกชนภายนอก จงึทาํใหมปีริมาณของเสียตกคาง จาํนวน 
644.45 กิโลกรัม  ดังน้ันสรุปปริมาณของเสียอันตรายที่มีในระบบการจดัการฯในปงบประมาณ 2558 น้ีรวมทั้ง
สิ้น 38,577.50 กิโลกรัม 
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ตารางที่ 2-1 ปริมาณของเสียอันตรายที่สง เขาระบบการจัดการของเสียอันตรายที่อาคารเตาเผาของเสีย
อันตราย ปงบประมาณ 2546-2558 (ที่ยังไมรวมปริมาณของเสียอันตรายที่ตกคางมาจากปงบประมาณ 
2557) 

ปงบประมาณ ปริมาณของเสียอันตราย (กิโลกรัม) 
รอยละของการ เพิ่ม-ลด 

เปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
2546 4,474.3 - 
2547 8,656.3 +93 
2548 8,565.1 -1 
2549 11,345.9 +32 
2550 17,358.0 +53 
2551 16,671.1 -4 
2552 20,003.8 +20 
2553 23,543.3 +18 
2554 26,592.7 +13 
2555 27,005.9 +2 
2556 36,001.88 +33 
2557 38,964.06 +8 
2558 37,933.05 -2.65 
รวม 277,115.39  

 
 

 
 

รูปที ่2-1 แนวโนมปริมาณของเสียอันตรายที่สงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายทีอ่าคารเตาเผา 
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จากเสนแนวโนมเชิงเสนในรูป 2-1แสดงถึงแนวโนมปริมาณของเสยีอันตรายที่สงเผาทําลายที่เตาเผา
พบวาเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ภายในในชวงเวลา 12 ป โดยคา R-squared เปน 0.9725 ซึ่งเปนความเหมาะสมของ
เสนแนวโนมกับขอมลู และมปีริมาณของเสียและจากสมการแนวโนมสามารถประมาณคาปริมาณของของเสีย
อันตรายที่จะสงมากําจัดในปงบประมาณ 2559  ปริมาณของเสียโดยประมาณ 38,932.26 กิโลกรัม อยางไรก็
ตาม คาประมาณที่ไดน้ีเปนเพยีงคาประมาณจากสมการแนวโนม ซึ่งในสภาพความเปนจริงอาจมเีพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงก็อาจเปนได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับของเสียที่สงมาจากแตละศูนยแหงชาตแิละบริษัทผูเชาตางๆ 

แตอยางไรก็ตามจากสมการแนวโนมที่ไดมาน้ียังคงมปีระโยชในการใชเปนขอมูลประกอบเพื่อนําไป
วางแผนการจดัการของเสียตอไปในอนาคตได 

สําหรับรายละเอียดของหนวยงานตางๆ ที่สงของเสียอันตรายมาเผาทาํลาย ปงบประมาณ 2547 – 
2558 และคารอยละของของเสียอันตรายในแตละปงบประมาณ แสดงดังตารางที ่2-2 

จากขอมูลตารางที ่2-2 เมื่อพจิารณาขอมลูป 2558 พบวา ศช. (BIOTEC) เปนหนวยงานที่สงของ
เสียอันตรายมายังระบบการจดัการของเสียมากที่สุด คิดเปนรอยละ 34.31 ของจาํนวนของเสียอันตรายทั้งหมด 
รองลงมาคือ กลุมบริษัทพื้นที่เชา รอยละ 30.01 ศว. (MTEC) รอยละ 18.79 ศน. (NANOTEC) รอยละ 14.18 
ศอ. (NECTEC) รอยละ 1.96 บานวิทยาศาสตรสิรินธร (SSH) รอยละ 0.67 อวท. (TMC) รอยละ 0.07 และ
สํานักงานกลาง (CO) รอยละ 0.02 ตามลําดับ  

ในปงบประมาณ 2558 ฝายความปลอดภัยฯ เปดใหบริการรับของเสียอันตรายรวม ทั้งหมด 132 
คร้ัง โดยกลุมบริษัทในพื้นที่เชาเปนหนวยงานที่สงของเสียอันตรายมากคร้ังที่สดุ คือ 114 คร้ัง รองลงมาคือ ศช. 
(BIOTEC), ศว. (MTEC), ศน. (NANOTEC), บานวทิยาศาสตรสิรินธร  (SSH) สํานักงานกลาง (CO), ศอ. 
(NECTEC) และ อวท. (TMC)  โดยจดัสงมาเปนจาํนวน 73, 47, 39, 16, 7, 3 และ 2 คร้ัง ตามลําดับ  
รายละเอียดดังตารางที ่ 2-3  และแสดงในรูปที่ 2-2 รูปที่ 2-3 และรูปที ่2-4 

สําหรับแนวโนมปริมาณของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิดตางๆ ที่สงมายังระบบการจัดการของเสีย
เพื่อเผาทาํลายเร่ิมตั้งแตปงบประมาณ  2547 จนถึงปงบประมาณ 2558 พบวา MTEC และ NANOTEC เปน
หนวยงานที่สงของเสียอันตรายที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทกุป (คาความชันของกราฟมากที่สุด) ตามลําดับ 
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ตารางที ่2-2 ปริมาณของเสียอันตรายที่สงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายทีอ่าคารเตาเผาของเสียอันตราย แยกตามหนวยงานปงบประมาณ 2547-2558  

 

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
กลุมบริษัทในพ้ืนท่ีเชา 736.90 8.50 550.50 6.40 3,034.40 26.70 6,258.60 36.10 2,539.10 23.40 3,404.10 17.02 5,579.30 23.70 6,215.30 23.40 7,758.51 28.73 10,270.38 28.53 14,048.30 36.05 11,385.31 30.01
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
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
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
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
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
บานวิทยาศาสตรสิรินธร 
(Sirindhorn Science Home)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 0.14 189.00 0.52 181.60 0.47 254.30 0.67

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

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

25582555 2556หนวยงาน
ปริมาณของเสียอันตราย (กิโลกรัม)

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2557

 
 
หมายเหตุ :  
1. กลางปงบประมาณ 2554 มีการปรับโครงสรางองคกรโดย SOLARTEC ยายไปสังกดั NECTEC ทําใหของเสียอันตรายของ SOLARTEC สงกําจดัรวมกับ NECTEC 
2. ในปงบประมาณ 2558TMEC สงของเสียสารเคมี (CW) จํานวน 63 กโิลกรัม โดยนับรวมกับปริมาณของเสยีอันตรายของ NECTEC  
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ต.ค. 57 พ.ย. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 ก.พ. 58 มี.ค. 58 เม.ย. 58 พ.ค. 58 มิ.ย. 58 ก.ค. 58 ส.ค. 58 ก.ย. 58 รวม
CW 70 867.60   696.00   618.40   761.10   863.00   424.80   706.60   747.60   571.60   889.90   694.50   774.50   8,615.60    
IW 73 303.80   291.20   252.00   309.60   337.60   289.70   331.20   317.30   484.10   478.70   441.10   561.80   4,398.10    
CW 52 259.04   125.50   212.70   162.10   232.40   274.70   235.00   285.20   455.10   512.50   335.40   265.60   3,355.24    
IW 114 907.06   589.81   646.70   605.37   611.92   688.11   587.05   479.30   653.80   776.70   645.50   801.55   7,992.87    

หลอดไฟหมดอายุ
การใชงาน 1 -        -        -        -        37.20     -        -        -        -        -        -        -        37.20        

CW 47 628.00   534.00   285.10   564.40   437.00   325.50   510.10   315.10   362.20   380.20   322.10   310.10   4,973.80    
IW 47 247.80   158.90   124.81   70.20     208.60   128.60   132.30   102.60   280.50   332.90   180.30   184.60   2,152.11    
CW 37 361.85   236.50   218.15   312.20   58.75     206.05   138.55   20.88     279.15   536.35   531.31   373.90   3,273.64    
IW 39 184.53   216.88   99.64     153.77   137.00   183.42   142.40   15.43     217.55   281.61   249.16   222.79   2,104.18    
CW 3 -        - 63.00     -        -        326.50   -        -        -        -        115.30   -        504.80      
IW 2 -        -        -        -        -        154.30   -        -        -        -        83.30     -        237.60      
CW 0 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -           
IW 7 0.50      1.10      1.00      1.00      -        -        1.00      -        1.00      -        2.00      -        7.60          
CW 4 -        -        -        -        -        4.40      6.00      -        4.00      -        -        10.40     24.80        
IW 16 21.00     11.20     14.90     8.20      27.00     13.80     12.00     9.00      9.00      5.80      13.80     12.80     158.50      

หลอดไฟหมดอายุ
การใชงาน 1 71.00     71.00        

อวท. (TMC)
หลอดไฟหมดอายุ

การใชงาน 2 -        -        -        21.00     -        -        -        -        -        5.01      -        -        26.01        
CW 644.45   -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        644.45      
IW -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

รวม 4,425.63 2,861.09 2,536.40 2,947.94 2,950.47 3,019.88 2,802.20 2,292.41 3,318.00 4,194.66 3,613.77 3,589.04 38,577.50   

ปริมาณของเสียที่ตกคางจาก
ปงบประมาณ 2557

หนวยงาน
ประเภท

ของเสียอันตราย
จํานวนครั้ง

ที่สง
ปริมาณของเสียอนัตรายที่สงเผาทําลาย (กโิลกรัม)

ศช. (BIOTEC)

ศว. (MTEC)

ศน. (NANOTEC)

ศอ. (NECTEC)

สก. (Central Office)

บานวิทยาศาสตรสิรินธร 
(Sirindhorn Science Home)

กลุมบริษัทในพ้ืนที่เชา

 ตารางที ่2-3 ปริมาณของเสียอันตรายที่สงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายทีอ่าคารเตาเผาประจําปงบประมาณ 2558 

  หมายเหตุ :  CW = ของเสียสารเคมี และ IW = ขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี 
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รูปที ่2-2 ปริมาณของเสียอันตรายจากศูนยแหงชาติตางๆ ประจําปงบประมาณ 2558 
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รูปที ่2-3 คารอยละ (% ) ปริมาณของเสียอันตรายจากศูนยแหงชาติตางๆ ประจําปงบประมาณ 2558 
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รูปที ่2-4 การเพิ่ม-ลด ปริมาณของเสียอันตรายที่สงมาเผาทาํลายจากแหลงกําเนิดตาง  ๆ
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บทที ่3 
ขอมูลการจัดการขนสง กาํจัด และเผาของเสียอันตราย 

3.1 ปริมาณขยะและของเสียอันตรายทีถู่กเผาทําลาย 
ในปงบประมาณ 2558 ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สํานักงานกลาง ไดทาํการเผาของเสีย

อันตรายตามปกติรวมทั้งสิ้น  14 คร้ัง แสดงดังตารางที่ 3-1 โดยมีปริมาณของเสียอันตรายที่ทาํการเผาไป 
4,626.40 กิโลกรัม คิดเปนปริมาณนํ้าหนักขยะของเสียอันตรายเฉลี่ยที่ถูกเผาตอคร้ังเทากับ  330 กิโลกรัม ซึ่ง
ปริมาณนํ้าหนักขยะ ของเสียอันตรายเฉลี่ยที่ถูกเผาตอคร้ัง มคีามากกวา ปงบประมาณ 2557 ที่ผานมา 
(ปงบประมาณ 2557 เผาไดเฉลี่ยตอคร้ังเทากับ 274 กิโลกรัม) เดือนที่ทําการเผาของเสียอนัตรายไดปริมาณมาก
ที่สุดคือเดือนกันยายน 2558 (เผาทําลาย 2 คร้ัง) ปริมาณน้ําหนักขยะของเสียที่เผา 758.20 กิโลกรัม และมีการ
ทดสอบระบบเตาเผาประจําสัปดาห ทั้งสิ้น 49 คร้ัง 

นับตั้งแตปงบประมาณ 2550 จนถึงปจจุบัน เตาเผาของเสียอันตราย สวทช. ไดดําเนินการเผาของ
เสียอันตรายที่เปนของเสียสารเคมีทั้งหมด (ในสวนขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี (ขยะถุงแดง) เดือนมกราคม 
2549 จนถึงปจจบุันไดจัดสงใหบริษัทเอกชนรับไป) รายละเอียดปริมาณการเผาของเสียอันตรายโดยเตาเผาของ
เสียอันตราย สวทช. แสดงดังตารางที ่3-2  

 

ตารางที ่3-1 จํานวนคร้ังที่เผาทําลายโดยเตาเผาของเสียอันตราย สวทช . ประจําปงบประมาณ 2547-2558 
เดือน จํานวนครั้งที่เผาของเสียอันตรายโดยเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 
ปงบ 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

ตุลาคม 5 1 4 0* 2 3 3 0* 0 1 1 2 
พฤศจิกายน 6 1 2 0* 3 2 4 0 0 4 2 2 
ธันวาคม 2 3 1 2 2 3 3 0* 1 0* 1 0** 
มกราคม 2 2 2 2 2 2 1 0* 2 2 1 0** 

กมุภาพันธ 3 2 2 5 4 2 2 0* 3 2 3 1 
มีนาคม 3 3 4 2 0* 4 4 0 0 3 2 2 
เมษายน 1 1 2 4 4 1 4 3 0 1 0 0** 

พฤษภาคม 3 2 2 5 0* 2 1 5 0* 2 2 1 
มิถุนายน 3 2 4 4 3 4 4 6 0* 1 2 2 
กรกฎาคม 1 2 0* 4 0* 2 3 3 0* 2 2 0** 
สิงหาคม 3 2 5 3 0* 3 3 0* 0* 2 2 2 
กนัยายน 4 1 5 8 0* 2 4 0 2 1 2 2 

รวม 36 22 33 39 20 30 36 17 8 21 20 14 
 
หมายเหตุ : * ไมมีการเผาของเสียอันตรายเนื่องจากหยุดซอมบํารุงเตาเผาของเสียอนัตราย 
  ** ไมมีการเผาของเสียอันตรายเนื่องจากเตาเผาชํารุด 
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50 51 52 53 54 55 56 57 58
ตุลาคม -        639.3     912.0     1,246.3   -        66.6      482.1     371.7     696.1     

พฤศจิกายน -        1,027.0   541.2     1,695.9   83.3      -        794.1     634.5     688.6     
ธนัวาคม 606.0     746.6     1,346.1   1,025.6   -        491.45   -        352.5     -        
มกราคม 622.1     741.4     510.2     397.4     -        1,112.7   513.7     179.2     -        

กุมภาพันธ 1,680.3   1,642.3   1,035.5   795.3     -        1,809.8   495.0     663.22   238.70   
มีนาคม 632.2     -        2,186.2   1,975.8   61.8      109.2     766.0     617.9     568.3     
เมษายน 1,279.7   1,446.5   414.5     1,996.9   1,684.6   12.8      403.5     -        -        

พฤษภาคม 1,155.9   -        721.0     478.3     2,399.6   -        586.2     528.2     333.2     
มิถุนายน 1,293.0   851.7     1,686.2   1,958.3   2,948.5   -        471.6     490.7     605.7     
กรกฎาคม 1,415.0   -        1,096.9   1,513.5   1,179.2   -        600.5     526.7     -        
สิงหาคม 719.4     -        1,263.8   1,528.3   -        -        606.1     530.2     737.6     
กันยายน 4,129.6   -        606.6     1,639.4   67.8      1,129.1   308.9     586.1     758.2     

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   

เดอืน ของเสียสารเคมี
ปริมาณของเสียอันตรายท่ีเผาทําลาย (กิโลกรัม)

ในปงบประมาณ 2558 นี ้ทางฝายความปลอดภัยฯ ยังคงปฏิบัติตามแนวทางการคัดแยกของเสีย
อันตรายประเภทของเสียสารเคม/ีกากสารเคม ีออกเปน 3 กลุม คือ 1. กลุมของเสียอันตรายชนิดไวไฟหรือติดไฟ
ไดงาย 2.กลุมของเสียอันตรายชนิดไมไวไฟ และ 3. กลุมของเสียอันตรายชนิดติดไฟยากหรือเผาแลวทําใหเกิด
ควนัดํา   โดยของเสียอันตรายกลุมที ่1 และกลุมที ่2 จะทาํการเผาทําลายดวยเตาเผาของ สวทช. สวนกลุมที่ 3 
จะรวบรวมใหไดปริมาณมากพอและสงกําจดัภายนอก  ทั้งน้ีเพื่อลดปริมาณการใชนํ้ามนัในการเผาทําลายของเสีย
อันตรายโดยเนนการใชของเสียอันตรายที่ไวไฟเปนเชื้อเพลิงในการเผาไหมแทน ตลอดจนเปนการลดโอกาสการ
เกิดปญหาควนัดําขณะทําการเผาของเสียอันตราย และชวยยืดอายุการใชงานเตาเผา เน่ืองจากมอีายุการใชงาน
มายาวนาน จงึไมเหมาะที่จะใชงานอยางหนักดวยการเผาของเสียปริมาณมาก 

 

ตารางที ่3-2 ปริมาณของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมีที่เผาทําลาย ในปงบประมาณ 2550-2558 

 
3.2 ของเสียอันตรายที่จัดสงใหหนวยงานภายนอกรับไปกําจัด 

ในปงบประมาณ 2558 ไดทาํการแยกประเภทขยะของเสียอันตราย เพื่อใหหนวยงานภายนอกที่
ไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการอยางถูกตองตามกฎหมาย รับดําเนินการขนสงและกําจัด โดยแบงเปน  2 ประเภท 
ดังตอไปนี ้

3.2.1 ของเสียอันตรายประเภทของเสียติดเชื้อ/ปนเปอนสารเคม ีในปงบประมาณ 2558 น้ีไดวาจาง
หางหุนสวนจํากัด ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซสีเทม็ส ดําเนินการขนสงและกําจัด เปนจํานวน 51 คร้ัง นํ้าหนักรวมที่
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2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
ตุลาคม 0 180.2     479.0     661.0     207.0     709.0     353.0     1,233.0   2,351.0    1,685.69   

พฤศจิกายน 0 267.7     426.0     384.0     1,078.5   680.0     0 1,378.0   2,434.0    1,269.09   
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   
มกราคม 200.0      391.0     459.0     413.0     597.0     695.0     897.0     956.0     1,085.0    1,157.14   

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

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   
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   
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   
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   
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   

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 

ปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีที่สงกําจัด (กิโลกรัม)
เดือน

สงไป 16,869.27 กิโลกรัม ทั้งน้ีมีของเสียติดเชื้อปนเปอนสารเคมทีี่สงกําจัดตั้งแตปงบประมาณ 2549-2558 รวม
ทั้งสิ้น 103,076 กิโลกรัม ดังแสดงในตารางที่  3-3 สวนตารางที่ 3-4 เปรียบเทยีบรอยละของการเพิ่ม -ลด 
ปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมทีี่สงออกใหหนวยงานภายนอกดําเนินการขนสงกําจัด ตั้งแตปงบประมาณ       
2549-2558 และรูปที ่3-1 แสดงถึงแนวโนมปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมทีี่สงออกใหหนวยงานภายนอก
ดําเนินการขนสงและกําจดั 

3.2.2 ของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคม/ีกากสารเคมี ในปงบประมาณ 2558 น้ี ไดวาจาง
บริษัทอัคคีปราก าร จาํกัด  (มหาชน) ดําเนินการขนสง และกําจัด  เปนจาํนวน 2 คร้ัง และบริษัทฟอรซี  คอร
ปอเรชั่น จาํกัด 1 คร้ัง น้ําหนักรวมที่สงไป 13,930 กิโลกรัม (ที่ไดรวมน้ําหนักของของเสียประเภทหลอดไฟและ
ถายไฟฉาย  แบตเตอร่ีที่ หมดอายุ)  ดังแสดงในตารางที่  3-5 ทั้งน้ีมี ของเสียสารเคมทีี่ เ ร่ิมสงกําจดั  ตั้งแต
ปงบประมาณ 2555-2558 รวมทั้งสิ้น 49,130.50 กิโลกรัม สวนตารางที่ 3-6 เปรียบเทียบรอยละของการเพิ่ม -
ลด ปริมาณของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมี/กากสารเคมี ที่สงออกใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ
ขนสงกําจัด ตั้งแตปงบประมาณ 2555-2558 

การสงขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมใีหบริษัทเอกชนรับไปกําจัดดังกลาว นอกจากจะเปนการควบคุม
ตนทนุการเผาของเสียอันตรายของ สวทช. แลว ยังชวยใหสามารถเผาทําลายของเสียอันตรายจาํพวกสารเคมีตอ
คร้ังไดมากขึ้นเปนการลดปญหาและควา มเสี่ยงที่เ กิดจากการสะสมของเสียอันตรายในกรณทีี่บางเดือน
หองปฏิบัติการสงของเสียอันตรายมาใหเผาทําลายในปริมาณมาก 

 

ตารางที ่3-3 ปริมาณขยะติดเช ื้อปนเปอนสารเคมีที่สงใหบริษัทเอกชนรับไปกําจัดปงบประมาณ 2549-2558 

หมายเหตุ : * สง Activated Carbon ที่ใชแลวสงไปกาํจัดรวมกบัขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี 
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ตารางที ่3-4 เปรียบเทียบรอยละของการเพิ่ม-ลด ปริมาณขยะติดเช ื้อปนเปอนสารเคมทีี่สงออกใหหนวยงาน
ภายนอกดําเนินการขนสงกําจัด ตั้งแตปงบประมาณ 2549-2558 

ปงบประมาณ ปริมาณขยะติดเช ื้อปนเปอนสารเคม ี(กิโลกรัม) 
รอยละของการ เพิ่ม-ลด 

เปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
2549 1,780.30 - 
2550 3,966.60 +122.8 
2551 6,088.00 +53.5 
2552 6,674.00 +9.6 
2553 11,337.50 +69.9 
2554 10,686.00 -5.7 
2555 11,682.50 +9.3 
2556 15,144.00 +29.6 
2557 18,847.94 +24.5 
2558 16,869.27 -10.5 
รวม 103,076.11  

 
 
 

 
 

รูปที ่3-1 แนวโนมปริมาณขยะติดเช ื้อปนเปอนสารเคมทีี่สงออกใหหนวยงานภายนอกดําเนินการขนสงกําจ ัด 
ตั้งแตปงบประมาณ 2549-2558 
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ตารางที ่3-5 ปริมาณของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมี/กากสารเคมีที่สงใหหนวยงานภายนอกนําไป
ดําเนินการขนสงและกําจัด ในปงบประมาณ 2558 

วนัที่ขนยายสงกําจัด 
ประเภทของเสียอันตรายและปริมาณที่สงกําจัด (กิโลกรัม) 

สารเคมี หลอดไฟ 
ถานไฟฉาย แบตเตอรี่

เส่ือมสภาพ  
8 มกราคม 2558 3,960 20 0 

15 พฤษภาคม 2558 5,052 6 12 
10 กันยายน 2558 4,880 0 0 

รวม 13,892 26 12 
 

จากตารางที ่3-5 จะเห็นวา ในปงบประมาณ 2558 น้ี ไดมีการสงของเสียประเภทหลอดไฟ และ
ถานไฟฉาย แบตเตอรี่เส่ือมสภาพ ขนยายออกไปกําจัด โดยไดขนสงไปพรอมกับการขนสง ของเสียประเภทสารเคมี 
เพื่อนําไปกําจดัใหมีความเหมาะสมและถูกวธิตีอไป รวมถึงเพื่อเปนการลดตนทนุคาพาหนะในการจางขนสงในแต
ละคร้ังลงไดอีก 

ในปงบประมาณ 2558 นี ้จะมีการนําปริมาณของของเสียประเภทหลอดไฟ และถานไฟฉาย แบตเตอรี่
เสื่อมสภาพ และคาใชจายที่เกิดขึ้นในการจัดการกําจดัของเสียประเภทนี ้นํามาคิดตนทนุการจัดการดวย  ดังน้ัน
สรุปแลวปริมาณของเสีย อันตรายที่สงกําจดัโดยบริษัทอัคคีปราการ  จํากัด (มหาชน) จะมีปริมาณรวมทั้งสิ้น  
17,213 กิโลกรัม 

ตารางที ่3-6 เปรียบเทียบรอยละของการเพิ่ม-ลด ปริมาณของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคม/ีกาก
สารเคม ีหลอดไฟ และถานไฟฉายแบตเตอร่ีเสื่อมสภาพ ที่สงออกใหหนวยงานภายนอกดําเนินการขนสง
กําจัด ตั้งแตปงบประมาณ 2555-2558 

ปงบประมาณ ปริมาณของเสียอันตราย (กิโลกรัม) 
รอยละของการ เพิ่ม-ลด 

เปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
2555 5,347.50 - 
2556 12,640.00 +136.4 
2557 17,213.00 +36.2 
2558 13,930.00 -19.1 
รวม 49,130.50  

 

3.3 การใชน้ํามันเชือ้เพลิง ไฟฟาและน้ําประปา 

ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง  (น้ํามันดีเซล ) ที่ใชในการเผาของเสียอันตรายรวมทั้งสิ้น  2,666 ลิตร มี
คาเฉลี่ยของอัตราการใชนํ้ามนัในการเผาของเสียอันตรายเทากับ 0.58 ลิตร/กิโลกรัมขยะ ซึ่งมีคา เพิ่มขึ้นมาจาก
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ปงบประมาณ 2557 (ปงบประมาณ 2557 เทากับ 0.51 ลิตร/กิโลกรัมขยะ) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-7 
และในตารางที ่3-7 แสดงถึงปริมาณไฟฟาที่ใชทั้งปมคีาเทากับ 853 หนวย ปริมาณสารเคม ี(NaOH 50 %) ใชทั้ง
ปเทากับ 450 กิโลกรัม  

ในสวนของนํ้าประปาที่ใชสําหรับระบบบําบัดมลพษิทางอากาศของเตาเผาของเสียอัน ตรายน้ัน 
ตั้งแตปงบประมาณ 2555 ถึงปงบประมาณ 2558 ไมมีการใช นํ้าประปาในกิจกรรมการเผาทาํลายของเสีย  
เน่ืองจากไดนํานํ้าที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียมาใชในกิจกรรมการเผาทําลายของเสียอันตราย  จึงลดปริมาณการใช
นํ้าประปาสําหรับกิจกรรมการเผาทําลายของเสียอันตรายรอยละ 100 จากปงบประมาณ 2555 

 
ตารางที ่3-7  ปริมาณน้ํามันเช ื้อเพลิง (น้ํามันดีเซล)ใชในการเผา ปริมาณของเสียอันตรายที่เผา และอัตรา
การใชน้ํามันในการเผาของเสีย ปงบประมาณ 2558 

เดือน ป 
น้ํามันเชื้อเพลงิที่ใช 

(ลิตร) 
ของเสียอันตรายที่เผา 

(กิโลกรัม) 
อัตราการใชนํ้ามนั 
(ลิตร/กิโลกรัม) 

ตุลาคม 2557 375 696.10 0.54 
พฤศจกิายน 2557 410 688.60 0.60 
ธนัวาคม 2557 ไมมกีารเผาของเสียอันตราย 
มกราคม 2558 ไมมกีารเผาของเสียอันตราย 
กุมภาพันธ 2558 136 238.70 0.57 
มนีาคม 2558 332 568.30 0.58 
เมษายน 2558 ไมมกีารเผาของเสียอันตราย 
พฤษภาคม 2558 200 333.20 0.60 
มถิุนายน 2558 381 605.70 0.63 
กรกฎาคม 2558 ไมมกีารเผาของเสียอันตราย 
สิงหาคม 2558 399 737.60 0.54 
กันยายน 2558 433 758.20 0.57 

รวม 2,666 4.626.40  
ปงบประมาณ 2558 คาเฉลี่ยอัตราการใชนํ้ามนั 0.58 ลิตร ตอ ของเสียอันตราย 1 กิโลกรัม 

  

จากตารางที ่3-7 พบวามีการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในการเผาทําลายของเสียอันตรายในปริมาณ 2,666 
ลิตร และในการทดสอบระบบเตาเผาของเสียอันตรายทกุสัปดาห  ที่มีการทดสอบจุดหัวเผาจะมกีารใชนํ้ามนั
เชื้อเพลิงตลอดทั้งปงบประมาณ  178 ลิตร ดังน้ันในปงบประมาณ 2558 นี้ จึงมกีารใชนํ้ามนัเชื้อเพลงิของระบบ
เตาเผาของเสียอันตรายรวมทั้งสิ้น 2,844 ลิตร และจากขอมลูที่ปรากฎในตารางที่ 3-7 แสดงใหเห็นถึงการเผา
ของเสียอันตรายที่ไมมคีวามตอเนื่องตลอดป เนื่องจากมกีารชํารุดของอุปกรณสําคัญๆของเตาเผาของเสียอันตราย
หลายรายการทาํใหตองมกีารหยุดซอมแซม รายละเอียดของอุปกรณของระบบเตาเผาของเสียอันตรายที่เกิดการ
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ชํารุดเสียหาย และเสื่อมสภาพตามอายุการใชงานจะกลาวในบทที่ 7 การซอมบาํรุงและปรับปรุงระบบเตาเผาของ
เสียอันตราย ตอไป 
 
ตารางที ่3-8 ปริมาณไฟฟา น้ําประปา และสารเคมีที่ใชในการเผาของเสียอันตราย ปงบประมาณ 2558 
 

เดือน ป 
ปริมาณของเสียอนัตราย
ที่ทําการเผา (กโิลกรัม) 

ปริมาณที่ใช  
ไฟฟา  

 (หนวย) 
นํ้าประปา  
(หนวย) 

สารเคมี  (NaOH 50 %) 
 (กิโลกรัม) 

ตุลาคม 2557 696.1 123 0 60 
พฤศจิกายน 2557 688.6 118 0 90 
ธันวาคม 2557 ไมมีการเผาของเสียอนัตราย 
มกราคม 2558 ไมมีการเผาของเสียอนัตราย 
กมุภาพันธ 2558 238.7 45 0 30 
มีนาคม 2558 568.3 104 0 60 
เมษายน 2558 ไมมีการเผาของเสียอนัตราย 
พฤษภาคม 2558 333.2 71 0 30 
มิถุนายน 2558 605.7 108 0 60 
กรกฎาคม 2558 ไมมีการเผาของเสียอนัตราย 
สิงหาคม 2558 737.6 150 0 60 
กนัยายน 2558 758.2 134 0 60 

รวม 4,626.40 853 0 450 
หมายเหตุ: 

1. ปรมิาณการใชไฟฟา อาจไมแปรผนัตามปรมิาณของเสียอนัตรายท่ีทาํการเผา ทั้งน้ีจะขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนๆดวย เชน มีการใชงานตูแชขยะ
ติดเชื้อปนเปอนสารเคมีเพื่อรอการสงกาํจัด, การใชงานพัดลมไอน้ําเพื่อระบายความรอน เปนตน 

2. เริ่มมีการใชนํ้าท่ีผานการบาํบัดจากระบบบาํบดันํ้าเสียรวมของ สวทช. มาใชในกจิกรรมการเผาทําลายของเสียอนัตราย เดือนกุมภาพันธ 
2555 
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บทที่ 4 

คาใชจายในการกําจัดทําลายของเสียอันตราย 

 

คาใชจายในการกําจัดทําลายของเสียอันตรายท้ังหมดตลอดท้ังปงบประมาณ 2558 รวมท้ังสิ้น 
1,206,662.20 บาท  แบงออกเปน  

- คาใชจายประจํา (Fix Cost) 126,924.00 บาท 
- คาใชจายผันแปร (Vary Cost) 1,079,738.20 บาท 
รายละเอียดของคาใชจายตางๆ ในแตละรายการแสดงในตารางท่ี 4-1 
เม่ือนําคาใชจายท้ังหมดในป 2558 ท่ีใชในการกําจัดของเสียอันตราย (คาใชจายในการเผาทําลาย

ดวยเตาเผา มีปริมาณของเสีย 4,626.40 กิโลกรัม รวมคาใชจายในการสงขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี(IW) 
ปริมาณ 16,869.27 กิโลกรัม และของเสียสารเคมี(CW)ใหบริษัทเอกชนรับไปกําจัด ปริมาณ 13,930 กิโลกรัม ซ่ึง
ปริมาณ ของเสียดังท่ีกลาวมาจะมีปริมาณรวมท้ังหมด 35,425.67 กิโลกรัม) มาคํานวณหาตนทุนของการกําจัด
ของเสียอันตรายจะมีคาเทากับ 34 บาท/กิโลกรัม (เปนตนทุนท่ีไมคิดรวมคาเสื่อมราคาของเตาเผาของเสีย
อันตราย) เม่ือเปรียบเทียบกับตนทุนในการกําจัดปงบประมาณ 2557 พบวามีคาลดลง 1 บาทตอกิโลกรัมของเสีย 
คิดเปนรอยละ 18.67 ของราคาตนทุนการเผาของเสียอันตรายท่ีลดลงมา 

จากราคาตนทุนการเผาของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2558 นี้พบวามีคาใชจายผันแปรท่ีลดลง
มาจากปงบประมาณ 2557 แตในสวนของคาใชจายประจํานั้นกลับมาคาใชจายท่ีเพ่ิมมากข้ึน อาทิเชนคาการ
ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเนื่องจากมีการเพ่ิมการตรวจวัดระดับเสียงติดตัวบุคคล (Noise 
dosimeter) และการตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารเคมี (Acetonitrile, Ethyl Acetate, Ethanol, Hexane 
and Methanol) เขามา รวมถึงในปงบประมาณ 2558 นี้และในปถัดๆไป การคํานวนตนทุนในการกําจัดของเสีย
อันตรายจะนําคาใชจายในเรื่องการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบ อวท. แบบ Ambient Air 24 ชั่วโมง มาใสไว
ในคาใชจายประจํา เนื่องจากเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีตองมีการดําเนินการตรวจติดตามทุกป และเปนการเฝาระวัง
มลพิษท่ีอาจจะเกิดจากกิจกรรมการเผาของเสียอันตราย ของ สวทช. ได 

และในสวนของคาใชจายผันแปรท่ีลดลงนั้น เนื่องมาจากมีคาใชจายในการสงของเสียประเภท
สารเคมี กากสารเคมี ท่ีถูกลงมา และลดเจาหนาท่ีท่ีทํางานท่ีระบบเตาเผาฯ 1 คน ทําใหคาแรงของเจาหนาท่ี
ลดลงมาเชนกัน ดังรายละเอียดท่ีแสดงในตารางท่ี 4-1 จากท่ีไดกลาวมาในเรื่องของการเพ่ิมและลดลงในแตละ
คาใชจาย จึงเปนท่ีมาของราคาตนทุนการเผาของเสียอันตรายท่ีมีคาลดลงมาท่ี 1 บาท ตอกิโลกรัมของเสีย  

แตอยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาในสวนคาใชจายการบํารุงรักษา ซอมแซมอุปกรณเตาเผาของเสีย
อันตรายพบวามีคาสูงข้ึนมากกวาปงบประมาณ 2557 ดังนั้น จากสาเหตุตางๆเหลานี้จึงเปนท่ีมาของการศึกษา
การพิจารณาทางเลือกในการใชงานเตาเผาของเสียอันตรายในชวง 3 ปงบประมาณ (2559-2561) เพ่ือศึกษา
สภาพการใชงานของเตาเผาในปจจุบัน รวมถึงพิจารณาทางเลือก และตัดสินใจอยางเหมาะสม โดยมีการกลาวถึง
การศึกษาฯนี้ในบทท่ี 9 และมีรายละเอียดแสดงไวในภาคผนวก ก 
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ในปงบประมาณ 2558 นี้ยังคงมีการคัดแยกของเสียอันตรายออกเปน 3 กลุม เพ่ือลดปริมาณการใช
น้ํามันในการเผาทําลายของเสียอันตราย โดยเนนการใชของเสียอันตรายท่ีไวไฟเปนเชื้อเพลิงในการเผาไหมแทน
น้ํามัน ตลอดจนมีการนําน้ําท่ีผานการบําบัดจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ สวทช. มาใชกับระบบบําบัดมลพิษ
ทางอากาศของเตาเผาทําใหไมมีการนําน้ําประปามาใชกับระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ   ดังรายละเอียดท่ีได
กลาวไวแลวบทท่ี 3 (หัวขอ 3.3 การใชน้ํามันเชื้อเพลิง ไฟฟา และน้ําประปา)  ในสวนของราคาน้ํามันดีเซลนั้น
พบวาราคาเฉลี่ยในปงบประมาณ 2558 เทากับ 26.15 บาท/ลิตร ซ่ึงมีราคาเฉลี่ยลดลงมาจากปงบประมาณ 
2557 เทากับ 3.83 บาท คิดเปนรอยละ 12.78 รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4-2 และรูปท่ี 4-1 

อยางไรก็ตามในปงบประมาณ 2558 นี้ จะไมนําคาเสื่อมราคาของการกอสรางเตาเผาพรอมอาคาร 
มาคิดคํานวนหาตนทุนการกําจัดของเสีย เนื่องจากเตาเผามีอายุการใชงานมากกวา 10 ปแลว จึงไมสามารถ
คํานวนคาเสื่อมราคาไดอีก แตอยางไรก็ตามในสวนของคาใชจายผันแปร ยังคงมีคาการปรับปรุงซอมแซมอุปกรณ
ของระบบเตาเผาของเสียอันตรายท่ีเกิดการชํารุดเสียหาย และเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน ตามรายการท่ีได
แสดงในตารางท่ี 4-1 
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ตารางท่ี 4-1 คาใชจายของระบบเตาเผาของเสียอันตราย ประจําปงบประมาณ 2558 

รายการ จํานวน หนวย จํานวนเงิน (บาท) 

1. คาใชจายประจํา (Fix Cost)    
คาบริการตรวจวัดดานส่ิงแวดลอมและสอบเทียบเครื่องมือวัด    
1.1 คาตรวจวัดอากาศเสียท่ีปลองเตาเผา  2 ครั้ง 50,400.00 
1.2 คาตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบ อวท. แบบ Ambient Air 24 
ชั่วโมง 

2 ครั้ง 47,400.00 

1.3 คาตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน 1 ครั้ง 15,000.00 
1.3 คาสอบเทียบหัววัดอุณหภูมิอุปกรณเตาเผาของเสียอันตราย 1 ครั้ง 14,124.00 

รวมคาใชจายประจํา (Fix Cost)   126,924.00 

2. คาใชจายผันแปร (Vary Cost)    

คาดําเนินการ    
2.1 คานํ้ามันเชื้อเพลิง  2,844 ลิตร 74,370.60 
2.2 คาไฟฟา 853 หนวย 3,332.82 
2.3 คานํ้าประปา 0 หนวย 0 
2.4 คาสารเคมี (NaOH 50%) 450 กิโลกรัม 7,141.50 
2.5 คาแรงเจาหนาท่ีขนขยะไปเตาเผา1 266 คน-ชม. 26,600.00 
2.6 เจาหนาท่ีรับขยะท่ีเตาเผา2 266 คน-ชม. 18,620.00 
2.7 คาแรงเจาหนาท่ีควบคุมระบบการจัดการของเสีย3 1,076 คน-ชม. 121,964.00 
2.8  คาจางเหมาบริษัทเอกชนกําจัดของเสียอันตราย (IW)4 16,869.27 กิโลกรัม 202,431.24 
2.9  คาจางเหมาบริษัทเอกชนกําจัดของเสียสารเคมี (CW) 3 ครั้ง   553,224.24 
- คากําจัดสารเคมีเส่ือมสภาพ 13,892 กิโลกรัม  

- คากําจัดหลอดไฟ 26.00 กิโลกรัม  
- คากําจัดถานไฟฉาย แบตเตอรี่หมดอาย ุ 12.00 กิโลกรัม  
คาวัสดุอุปกรณส้ินเปลือง    

ไมมีการเติมนํ้ายาสารดับเพลิง    
คาวัสดุอุปกรณ จางเหมาซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง    

2.10 คาแบตเตอรี่หัววัด pH Meter และการสอบเทียบหัววัดคา pH 
ของบอนํ้าหมุนเวียน เตาเผาของเสียอันตราย 

1  ชุด 4,643.80 

2.11 คาซอมแซมทอฉีดนํ้าหอลดอุณหภูมิเตาเผาของเสียอันตราย 1 ชุด 12,305.00 
2.12 คามอเตอรปมสูบนํ้าบอนํ้าหมุนเวียน 3 ตัว 3 ชิ้น 17,120.00 
2.13 คาอุปกรณติดต้ังปมสูบนํ้าบอนํ้าหมุนเวียนเตาเผาของเสีย
อันตราย 

1 ชุด 1,605.00 

2.14 คาซอมระบบไฟฟาตูควบคุมเตาเผาของเสียอันตราย (PLC) 1  งาน 36,380.00 
รวมคาใชจายผันแปร (Vary Cost)   1,079,738.20 

รวมคาใชจายท้ังส้ิน   1,206,662.20 
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หมายเหตุ:  
1. อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม คือ เจาหนาที่ขนขยะไปเตาเผา 1 คน ทํางาน 133 คร้ัง คร้ังละ 2 ชม. ชม. ละ 100 บาท 
2. อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม คือ เจาหนาที่รับขยะที่เตาเผา 1 คน ทํางาน 133 คร้ัง คร้ังละ 2 ชม. ชม. ละ 70 บาท 
3. อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม 

3.1 จนท.1 (ทํางานระบบการจัดการของเสีย 4 ชม. ตอวัน (4 คน-ชม.) ใน 1 ปมีวันทํางาน 241 วัน คาแรง 107 บาท/ชม.) 
คิดเปน 964 คน-ชม. เปนจํานวนเงิน 103,148.00 บาท 
3.2 จนท.2 (ทํางานระบบการจัดการของเสีย 8 ชม. ตอวัน (8 คน-ชม.) ใน 1 ปมีวันทํางาน 14 วัน  คาแรง 168 บาท/ชม.) 
คิดเปน 112 คน-ชม. เปนจํานวนเงิน 18,816.00 บาท 

4. อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมคาจางเหมาบริษัทเอกชนกาํจัดของเสียอันตราย (IW) จาํนวนเงิน 12 บาทตอกิโลกรัมขยะ 
 

ตารางท่ี 4-2 ตนทุนการกําจัดของเสียอันตรายและราคาน้ํามันดีเซลปงบประมาณ 2546-2558  

ปงบประมาณ 
ตนทุน ราคาน้ํามันดีเซล (เฉล่ีย) 

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

2546 51.60 - 12.79 - 

2547 44.11 -14.51   14.49 +13.29  

2548 54.01 +22.44  22.00 +51.83  

2549 44.79 -17.07 25.43 +15.59 

2550 50.09 +11.83 24.41 -4.01 

2551 52.04 +3.89 35.82 + 46.74 

2552 30.68 -41.05 23.73 -33.75 

2553 30.79 +0.36 27.20 +14.62 

2554 28.58 -7.18 29.34 +7.87 

2555 26.39 -7.66 29.91 +1.94 

2556 28.65 + 8.56 29.91 - 

2557 35.00 +22.16 29.98 +0.23 

2558 34.00 -18.67 26.15 -12.78 
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 % 

การซอมบํารุงเตาเผาของเสียอันตรายประจํารายไตรมาสในปงบประมาณ 2558 นี้  มีการ
ดําเนินการตรวจสอบกอนเผา ในระหวางการเผา และหลังจากท่ีเผาของเสียอันตราย แลวพบวา อุปกรณเตาเผา
ของเสียอันตรายโดยสวนใหญยังอยูในสภาพท่ียังสามารถใชงานได แตตองไมถูกใชงานอยางหนัก เผาของเสีย
อันตรายไดในลักษณะแบบประคับประคอง คือเผาไดประมาณเดือนละ 2 ครั้ง และในสวนของ Activated 
Carbonท่ีใชงานอยูปจจุบันนี้ยังมีประสิทธิภาพในการดูดซับท่ีดี จึงไมมีความจําเปนท่ีจะตองเปลี่ยนวัสดุดูดซับ 
จากบันทึกผลการซอมบํารุงเตาเผาของเสียอันตรายประจํารายไตรมาส 1-4 ของปงบประมาณ 2558 สรุปไดดัง
รายละเอียดตอไปนี้  

 
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 – ปดประตูเตาเผาน้ํามันรั่วซึมเล็กนอย 
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  พบรอยรั่วท่ีบริเวณของอของทอสงน้ําจากบอหมุนเวียนมาท่ี Quencher รั่วซึมเล็กนอย 
การดําเนินการตรวจสอบในระหวางการเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  พบรอยรั่วท่ีบริเวณของอของทอสงน้ําจากบอหมุนเวียนมาท่ี Quencher รั่วซึมเล็กนอย 

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                                                                                                       
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
ตรงหมวกของปลองควันเอียง 
การดําเนินการตรวจสอบในระหวางการเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  ปลองควันใชไดงานปกติ 
การดําเนินการตรวจสอบหลังการเผา: 

ตรวจเช็คดวยสายตา  ปลองควันใชไดงานปกติ 
 
รูปภาพประกอบ 

 
  
 
 
 
 
 

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 2558 กําหนดใหมีการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย และมลพิษทางอากาศท่ีระบายออกจากปลอง
เตาเผาของเสียอันตรายปละ 2 ครั้ง โดยมีการกําหนดชวงของการตรวจวัดในเดือนมีนาคม และ กันยายน เพ่ือ
เปนตัวแทนการตรวจติดตามคุณภาพอากาศในแตละชวงของฤดูกาล คือ ฤดูรอน สภาพแหงแลง และฤดูฝน 
สภาพเปยกชื้น ตามลําดับ การตรวจวัดมลพิษทางอากาศตามแผนการเฝาระวังและวัดผลดานสิ่งแวดลอมนี้ มี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนการเฝาระวังผลกระทบทางดานคุณภาพอากาศของบริเวณพ้ืนท่ีออนไหวรอบอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย การปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากกิจกรรมการเผาทําลายของเสีย
อันตราย และเปนการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัดมลพิษทางอากาศของเตาเผาของเสีย
อันตราย สวทช. ดังนั้นจึงไดมีการกําหนดการตรวจวัดคาความเขมขนของสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศใน
วันเดียวกันท่ีทําการตรวจวัดมลพิษทางอากาศท่ีระบายออกจากปลองเตาเผาของเสียอันตราย 

นับตั้งแตเริ่มดําเนินการเผาของเสียอันตรายตั้งแตเดือนกันยายน 2545 จนถึงเดือนกันยายน 2558 
ไดดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศมาแลวเปนจํานวนท้ังสิ้น 24 ครั้ง โดยมีรายละเอียดและผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศสรุปไดดังตอไปนี้ 

5.2.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย แบบ Ambient Air 
24 ชั่วโมง โดยดําเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศ 2 พ้ืนท่ี ไดแก บริเวณโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 
และ โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม ดังแสดงในรูปท่ี 5-1 จุดเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศของบริเวณ
พ้ืนท่ีออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย สวนตารางท่ี 5-1 เปนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบ
อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ในปงบประมาณ 2558 และกราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบ
อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ตั้งแตเริ่มดําเนินการตรวจวัดจนถึง ณ ปจจุบัน ดังแสดงในรูปท่ี 5-2  
 

ตารางท่ี 5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของบริเวณพ้ืนท่ีออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

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

2558 

จุดเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศ วันท่ีตรวจเก็บตัวอยาง 
ปริมาณความเขมขน (µg/m3) 

ฝุน (PM-10) SO2 NO2 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 
18-19 มีนาคม 2558 45.00 14.00 20.00 
23-24 กันยายน 2558 36.00 20.0 24.00 

โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม 
18-19 มีนาคม 2558 37.00 12.00 18.00 
23-24 กันยายน 2558 30.00 18.00 16.00 

คามาตรฐาน * 120 ** 300 ** 320  *** 
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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 จุดเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศของบริเวณพ้ืนท่ีออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย แบบ Ambient Air 24 ช่ัวโมง 
 
 

  

ร.ร.ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม 

ร.ร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร 

เตาเผา 
 0.8 กม. 

1.2 กม. 
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จากตารางท่ี 5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของบริเวณพ้ืนท่ีออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตร
ประเทศไทย คือ บริเวณโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร และ โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม ใน
ปงบประมาณ 2558 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 -2558) และเม่ือนําผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศโดยรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย มาทํากราฟเสนเพ่ือใหเห็นการเปลี่ยนแปลงในแตละครั้ง
ท่ีมีการตรวจวัด ดังแสดงในรูปท่ี 5-2 นั้นก็พบวาทุกคาพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานท้ังหมด  

 

ตารางท่ี 5-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียงอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

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 

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

จุดตรวจวดั วันที่เก็บตัวอยาง 

มลพิษที่ทําการตรวจวดั  

ฝุนขนาดเล็ก (PM-10)  

24 ชม. (µg/m3) 

SO2 

 24 ชม. (µg/m3) 

NO2 

1 ชม. (µg/m3) 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร (ตอ) 

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 20.0 24.00 

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 

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

จุดตรวจวดั วันที่เก็บตัวอยาง 

มลพิษที่ทําการตรวจวดั  

ฝุนขนาดเล็ก (PM-10)  

24 ชม. (µg/m3) 

SO2 

 24 ชม. (µg/m3) 

NO2 

1 ชม. (µg/m3) 

โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม 
(ตอ) 

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 

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. ผลการตรวจวัดวนัที่ 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 5-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2558 

 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 

ฝายความปลอดภยัและส่ิงแวดลอม สํานักงานกลาง 38 

5.2.2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตรายโดยดําเนินการเก็บ
ตัวอยางคุณภาพอากาศท่ีบริเวณปลองของเตาเผา ดังแสดงในรูปท่ี 5-3  สวนตารางท่ี 5-3 เปนผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศจากปลองเตาเผาของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2558 และตารางท่ี 5-4 สรุปผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศจากปลองเตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2558 และกราฟแสดงผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองเตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตเริ่มดําเนินการตรวจวัดจนถึง ณ ปจจุบัน ดัง
แสดงในรูปท่ี 5-4 ถึงรูปท่ี  5-8 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5-3 เครื่องมืออุปกรณการเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศบริเวณปลองของเตาเผา 
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ตารางท่ี 5-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย ในปงบประมาณ 

2558 

พารามิเตอรท่ีทําการตรวจวัด หนวยวัด คามาตรฐาน 
วันท่ีเก็บตัวอยาง 

19 มีนาคม 2558 24 กันยายน 2558 
เสนผาศูนยกลาง m - 0.40 0.40 
อุณหภูมิ 0C - 73 71 
ความเร็วลมเฉลี่ย m/s - 1.32 5.05 
ปริมาณลมเฉลี่ย m3/s*** - 0.17 0.63 
ความชื้น % - 15.49 14.03 
ปริมาณความเขมขนฝุน mg/Nm3 400** 889.54 154.09 
ปริมาณความเขมขน SO2 ppm 30** 3.42 4.68 
ปริมาณความเขมขน NO2 mg/Nm3 467** 122.11 125.8 
ปริมาณความเขมขน CO ppm 690** 545.00 303.99 
ปริมาณความเขมขน HCl mg/Nm3 204** 56.25 66.89 
 
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 ใน

ปงบประมาณ 2558 คาพารามิเตอรทุกคาท่ีตรวจวัด พบวาอยูในเกณฑมาตรฐานท้ังหมด ยกเวนคาปริมาณความ
เขมขนฝุน (TSP) ท่ีดําเนินการเก็บตัวอยางไปเม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2558 ท่ีมีคาสูงเกินกวาเกณฑมาตรฐาน เม่ือ
เปรียบเทียบกับคามาตรฐานของทางราชการ  

และเม่ือนําผลการตรวจวัดท้ัง 2 ครั้งในปงบประมาณ 2558 นี้มาเปรียบเทียบกันพบวา การ
ตรวจวัดในครั้งท่ี 2 วันท่ี 24 กันยายน 2558 มีปริมาณความเขมขนฝุน และ CO มีคาลดลง เวนแตคา SO2 , NO2 
และ HCl ท่ีเพ่ิมข้ึนเล็กนอยเม่ือเปรียบเทียบกับการตรวจวัดในครั้งแรก แตอยางไรก็ตามทุกคาพารามิเตอรยังคง
อยูในเกณฑมาตรฐานท้ังหมดเม่ือเปรียบเทียบกับคามาตรฐานของทางราชการ



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 

ฝายความปลอดภยัและส่ิงแวดลอม สํานักงานกลาง 40 

ตารางท่ี 5-4 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2558 

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  
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  
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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) 

 
ดังนั้นเม่ือนําผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแต

ปงบประมาณ 2546 -2558 มาทํากราฟเสนเพ่ือใหเห็นการเปลี่ยนแปลงในแตละครั้งท่ีมีการตรวจวัด ดังแสดงใน
รูปตอไปนี ้

 

รูปท่ี 5-4 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม (Total Suspended Particulate, TSP) 

จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2558 
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รูปท่ี 5-5 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขน SO2 จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 
ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2558 

 

 
 

รูปท่ี 5-6 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขน NO2 จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 
ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2558 
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รูปท่ี 5-7 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขน CO จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 
ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2558 

 

 
รูปท่ี 5-8 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขน HCl จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 

ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2558 

เม่ือพิจารณาคาความเขมขนของการปลอยมลพิษท่ีทําการตรวจวัดในปงบประมาณ 2558 กับคา
มาตรฐานของทางราชการ พบวาทุกพารามิเตอรท่ีทําการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑคามาตรฐานของทางราชการ 
ยกเวนคาปริมาณความเขมขนฝุน (TSP) ท่ีดําเนินการเก็บตัวอยางไปเม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2558 ท่ีมีคาสูงเกินกวา
เกณฑมาตรฐาน เม่ือเปรียบเทียบกับคามาตรฐานของทางราชการ และเม่ือเทียบกับผลการตรวจวัดในเดือน
กันยายน 2557 ท่ีผานมา พบวามีคาสูง ฝุนเพ่ิมข้ึนมาก สาเหตุคาดวานาจะเกิดการ Spray น้ํายังไมเพียงพอ หรือ 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 

ฝายความปลอดภยัและส่ิงแวดลอม สํานักงานกลาง 44 

Packing media อาจจะเสื่อมสภาพลงไปตามอายุการใชงาน ดังนั้น ทางฝายความปลอดภัยฯ มีแนวทางในการ
แกไขและปองกัน ดังนี้ 

1. โดยปกตินั้นมีการตรวจสอบทุกๆสัปดาห และในรายไตรมาส แตใหเพ่ิมในรายละเอียดของการ
ตรวจสอบอุปกรณ Spray และ ดูสภาพของ Packing media โดยการตรวจสอบการอุดตัน การสํารวจทอสงน้ําท่ี
ใช Spray น้ําลงมา การสํารวจลักษณะทางกายภาพของ Packing media เปนตน 

2. แผนควบคุมการปฏิบัติทางดานสิ่งแวดลอม โดยการเพ่ิมการดูแล ตรวจสอบ ลงในวิธีการ
ปฏิบัติงาน และแจงไปยังผูปฏิบัติงานใหมีการปฏิบัติตามท่ีไดปรับปรุงแกไข 

 

5.3 การตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีอาคารเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. ประจําปงบประมาณ 

2558 

ตามแผนงานตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานประจําปงบประมาณ 2558 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 วันท่ี 29 มิถุนายน 2558 โดยมีผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน ดังตารางท่ี 5-5 ถึง
ตารางท่ี 5-10 และ รูปท่ี 5-9 ถึง รูปท่ี 5-12 ตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี 5-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียงติดตัวบุคคล 
 

จุดท่ี บริเวณ/จุดท่ีตรวจวัด % Dose 
คาท่ีตรวจวัดได (dB A) 

การประเมินผล 
Leq TWA 

1 
พนักงานปอนของเสีย 

(นายธวัชชัย กรีโส) 
10.27 80.0 75.8 อยูในเกณฑมาตรฐาน* 

 
*คามาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน เร่ือง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางานเกีย่วกบัความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ.2549 
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รูปท่ี 5-9 การตรวจวัดระดับเสียงท่ีตัวพนักงาน 

ตารางท่ี 5-6 ผลการตรวจวัดแสงสวาง 
 

จุดตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด

ความเขมของแสง
สวาง (Lux) 

คามาตรฐานความ
เขมของแสงสวาง* 

(Lux) 
การประเมินผล 

โตะทํางาน (หองควบคุม) 545 400(3) อยูในเกณฑมาตรฐาน* 

แผงควบคุม (หองควบคุม) 301 200(2) อยูในเกณฑมาตรฐาน* 

จุดปอนสารเคมี 422 200(4) อยูในเกณฑมาตรฐาน* 

หองเก็บสารเคมี (เผาทําลาย) 258 200(4) อยูในเกณฑมาตรฐาน* 

หองเก็บสารเคมี (สงเผา) 312 200(4) อยูในเกณฑมาตรฐาน* 
 
*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  
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ตารางท่ี 5-7 ผลการตรวจวัดระดับความรอนเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน ดําเนินการตรวจวัดในชวงเวลา

เดียวกัน คือ 10.00 -14.00 น. 
 

จุดตรวจวัด 
บริเวณท่ีปฏิบัติงาน 

อุณหภูมิท่ีวัดได (0C) คามาตรฐาน* 
(0C) 

การประเมินผล 
NWB GT DB WBGT 

1. จดุปอนของเสีย 30.12 45.05 41.12 34.60 32.00 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 
2. ขางหองเผาไหมท่ี 1 28.93 42.87 38.76 33.12 34.00 อยูในเกณฑมาตรฐาน 
3. นอกอาคาร 28.14 49.19 35.55 33.08 - - 
 
*คามาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน เร่ือง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ.2549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5-10 การตรวจวัดระดับความรอนบริเวณจุดปอนของเสีย และขางหองเผาไหมท่ี 1 
 

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

สูทางเดินหายใจได (Respirable dust) 
 

จุดตรวจวัด 
ความเขมขนของ
อนุภาค (mg/m3) 

มาตรฐาน**

(mg/m3) 
การประเมินผล 

บริเวณจุดปอนของเสีย (Total dust) 0.038 15.00 อยูในเกณฑมาตรฐาน 
บริเวณจุดปอนของเสีย (Respirable 
dust) 

0.016 5.00 อยูในเกณฑมาตรฐาน 

 
**คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี) พ.ศ. 2520 
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รูปท่ี 5-11 การเก็บตัวอยางเพ่ือวิเคราะหปริมาณความเขมขน Total Dust และ Respirable Dust 
 

ตารางท่ี 5-9 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารเคมีเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 
 

จุดตรวจวัด/สารเคมี 
ความเขมขนของสารเคมีท่ี

ตรวจพบ (ppm) 
มาตรฐาน*** 

(ppm) 
การประเมินผล 

บริเวณจุดปอนของเสีย; Area Sampling 

• Acetonitrile 0.692 ; (1.177 mg/m3) 40 อยูในเกณฑมาตรฐาน 

• Ethyl Acetate 0.056 ; (0.202 mg/m3) 400 อยูในเกณฑมาตรฐาน 
พนักงานปอนของเสีย; Personal Sampling 

• Ethanol 0.004 ; (0.007 mg/m3) 1000 อยูในเกณฑมาตรฐาน 

• Hexane 0.041 ; (0.146 mg/m3) 500 อยูในเกณฑมาตรฐาน 

• Methanol 2.827 ; (3.704 mg/m3) 200 อยูในเกณฑมาตรฐาน 
 
***คามาตรฐานตามขอกําหนดของ NIOSH, USA 
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รูปท่ี 5-12 การเก็บตัวอยางเพ่ือวิเคราะหปริมาณความเขมขนสารเคมี 

จากผลการตรวจวัดสภาพแวดลอมท่ีแสดงไวในตารางขางตน พบวา 
1. ผลการตรวจวัดเสียงสะสมติดตัวผูปฏิบัติงานปอนของเสีย พบวา ลักษณะเสียงเปนประเภทเสียง

ดังตอเนื่องแบบคงท่ี (Continuous Steady-state Noise) จากลักษณะการทํางานยกของเสียเขาสูเตาเผา และ
เสียงจากกระบวนการเผามีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงไมเกิน 3-5 เดซิเบลเอ จากการดําเนินการตรวจวัดระดับเสียง
ตลอดระยะเวลาการทํางานเปนเวลาประมาณ 6 ชั่วโมง พบวาคาปริมาณการสัมผัสเสียง (Dose) เทากับ 10.27 
เปอรเซ็นต โดยมีคาระดับเสียงสะสมเฉลี่ย (Leq) 80.0 เดซิเบลเอ และคาระดับเสียงสะสม 8 ชั่วโมงการทํางาน 
(TWA) 75.8 เดซิเบลเอ 

เม่ือประเมินผลเทียบมาตรฐานตามกฎกระทรวแรงงาน พ.ศ. 2549 พบวา ปริมาณการสัมผัสเสียง
และระดับเสียงสะสมเฉลี่ย ไมเกินมาตรฐานสําหรับเวลาการทํางาน 8 ชั่วโมง (รอยละ 100 และ 90 เดซิเบลเอ 
ตามลําดับ) 

2. ผลการตรวจวัดแสงสวางจากบริเวณพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานอาคารเตาเผาของเสียอันตราย 5 จุด ซ่ึง
ทําการตรวจวัดในชวงกลางวัน พบวาระดับความเขมแสงอยูในเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดคิดเปน 100 % 

3. ผลการตรวจวัดระดับความรอนเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับจุดตรวจวัดนอกอาคารจะเห็นไดวา
ความรอนท่ีเกิดข้ึนในบริเวณการทํางานมาจากแหลงกําเนิด (เตาเผา) ท่ีมีอยูในบริเวณการทํางานเปนหลัก 
โดยเฉพาะบริเวณจุดปอนของเสีย ซ่ึงสังเกตเห็นวามีประกายไฟเกิดข้ึนภายหลังจากการปอนของเสียเขาสูเตาเผา 
ดูไดจากคา GT และ DB ท่ีแสดงไดวามีการแผรังสีความรอนออกมาสูงมากจากบริเวณดังกลาว อยางไรก็ตามโดย
ลักษณะการทํางานพนักงานมีหองควบคุมเปนหองปรับอากาศท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวาบริเวณการทํางานท้ัง 2 บริเวณ
ใชสําหรับเปนหองพักระหวางการทํางาน ซ่ึงนับเปนมาตรการท่ีชวยลดอันตรายจากความรอนท่ีอาจเกิดกับ
พนักงานระหวางการทํางานไดประกอบกับระดับความรอนดังกลาวมีคาสูงเกินกวามาตรฐานไมมากนัก และ
พนักงานใชเวลาสวนใหญทํางานในหองควบคุม ดังนั้นจึงไมไดสัมผัสกับระดับความรอนดังกลาวตลอดระยะเวลา
การทํางาน ท้ังนี้สิ่งท่ีตองควรระวังเพ่ิมเติมในการทํางานคืออุบัติเหตุจากการสัมผัสถูกความรอนโดยตรง และการ



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 

ฝายความปลอดภยัและส่ิงแวดลอม สํานักงานกลาง 49 

เกิดอันตรายจากประกายไฟ (เพลิงไหม) ดังนั้นนอกเหนือจากการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลแลวจึงไดมีการ
เตรียมพรอมใชงานของถังดับเพลิงท่ีจัดเตรียมไวตรงบริเวณปฏิบัติงานอยูเสมอ ตรวจสอบชนิดและปริมาณท่ี
เหมาะสมและเพียงพอตอการระงับเพลิงข้ันตน 

4. ผลการตรวจวัดฝุน ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขน Total dust และ Respirable dust 
บริเวณจุดปอนของเสีย พบวาความเขมขนของอนุภาคอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
แสดงใหเห็นวาอนุภาคฝุนท่ัวไปท่ีเกิดข้ึน ในบริเวณดังกลาวมีจํานวนนอยมาก เนื่องจากเปนการเผาทําลาย
สารเคมีท่ีเปนของเหลวบรรจุในภาชนะปด 

5. ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารเคมีในบรรยากาศการทํางานบริเวณจุดปอนของเสีย โดย 
การเก็บตัวอยางแบบพ้ืนท่ี (Area Sampling) พบวา 

• Acetonitrile ตรวจพบความเขมขนในบรรยากาศการทํางานมีคาเทากับ 0.692 ppm ซ่ึงอยูใน
เกณฑมาตรฐานตามกฎหมายของ OSHA, USA 

• Ethyl Acetate ตรวจพบความเขมขนในบรรยากาศการทํางานมีคาเทากับ 0.056 ppm ซ่ึงอยู
ในเกณฑมาตรฐานตามกฎหมายของ OSHA, USA  

การเก็บตัวอยางท่ีตัวบุคคล (Personal Sampling) พบวา 
• Ethanol ตรวจพบความเขมขนในบรรยากาศการทํางานมีคาเทากับ 0.004 ppm ซ่ึงอยูใน

เกณฑมาตรฐานตามกฎหมายของ OSHA, USA 
• Hexane ตรวจพบความเขมขนในบรรยากาศการทํางานมีคาเทากับ 0.041 ppm ซ่ึงอยูใน

เกณฑมาตรฐานตามกฎหมายของ OSHA, USA 
• Methanol ตรวจพบความเขมขนในบรรยากาศการทํางานมีคาเทากับ 2.827 ppm ซ่ึงอยูใน

เกณฑมาตรฐานตามกฎหมายของ OSHA, USA 
อยางไรก็ตามแมพบวาปริมาณความเขมขนสารเคมีในบรรยากาศการทํางานมีคาอยูในเกณฑ

มาตรฐาน ทางผูปฏิบัติงานยังคงมีการใชอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจท่ีเหมาะสมตลอดระยะเวลาการ
ทํางานในบริเวณดังกลาว 
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บทที่ 6 

ความปลอดภัยในการทํางานและการซอมแผนฉุกเฉิน 

 
ระบบเตาเผาของเสียอันตรายมีมาตรการในเรื่องความปลอดภัยโดยกํากับดูแลพ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน

และตัวผูปฏิบัติงานในการเผาทําลายของเสียอันตราย ซ่ึงในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน ทุกกิจกรรมกําหนดให
ดําเนินการตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001:2554) โดยมีการชี้บงอันตราย
และประมาณระดับความเสี่ยงทุกตนปงบประมาณ และผลท่ีไดจากการประเมินความเสี่ยงจะถูกนําไปใชในการลด
และควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 

ในปงบประมาณ 2558 ทาง สวทช. ไดรับการตรวจประเมินภายนอกจากหนวยงานท่ีใหการรับรอง
ระบบ มอก. 18000:2554 ซ่ึงในประเด็นการตรวจประเมินนี้มีการชี้ถึงขอบกพรอง ขอเสนอแนะ ท่ีไดจาก
หนวยงานอ่ืน เชนเรื่องการติดตั้งสายดิน ทางฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
ประเด็นตางๆเหลานี้ จึงไดนํามาพิจารณาปรับปรุงแกไขกับกิจกรรมการเผาทําลายของเสียอันตรายดวยเชนกัน  
โดยมีรายละเอียดท่ีดําเนินการดังตอไปนี้ 
 
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 รวมถึงอุปกรณควบคุมมลพิษทางอากาศอยูในสภาพพรอมใชงานและทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพตลอดจนมีความปลอดภัยตอการทํางาน เชน ตรวจสอบหองเผาไหม ตูควบคุม ระบบระบาย
อากาศ ระบบบําบัดอากาศ หัววัดอุณหภูมิ ถังดับเพลิง เปนตน โดยใหตรวจสอบกอนการใชงาน (มีการปฏิบัติ
ตามวิธีการปฏิบัติงานท่ีจัดทําข้ึนนี้ตั้งแตป 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
ผลการตรวจสอบลงใน F-CO-SED-03 ท่ีไดดําเนินการแกไขปรับปรุงโดยเพ่ิมเติมในสวนการตรวจสอบการรั่วไหล



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 

ฝายความปลอดภยัและส่ิงแวดลอม สํานักงานกลาง      51 

ของกระแสไฟฟาตูควบคุม และการรั่วไหลของกระแสไฟฟาของปมน้ําของบอน้ําหมุนเวียน เพ่ือควบคุมการปฏิบัติ
ลดความเสี่ยงในเรื่องไฟฟาช็อตขณะทําการตรวจสอบระบบเตาเผาของเสียอันตราย และการลางบอน้ําหมุนเวียน
ลงได 

6.1.4 วิธีการปฏิบัติงานเรื่อง การเติมน้ํามันท่ีเตาเผาของเสียอันตราย (I-CO-SED-S02) กําหนด
เรื่องวิธีการเติมน้ํามันท่ีเตาเผาของเสียอันตรายใหมีความปลอดภัย การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
ในขณะเติมน้ํามัน และการจัดการกับน้ํามันกรณีเกิดการหกรั่วไหล เปนตน (มีการปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานท่ี
จัดทําข้ึนนี้ต้ังแตป 2551 เปนตนมา) มีการบันทึกผลการตรวจสอบลงใน F-CO-SED-S01ไดดําเนินการแกไข
ปรับปรุงโดยเพ่ิมเติมในสวนการตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟากอนปฏิบัติงานเติมน้ํามัน เพ่ือควบคุมการ
ปฏิบัติลดความเสี่ยงในเรื่องไฟไหมแทงคน้ํามันจากไฟฟาสถิตท่ีเกิดจากการเติมน้ํามันลงได 

6.1.5 วิธีการปฏิบัติงานเรื่อง การจัดการของเสียอันตรายและสารเคมี กรณีหกรั่วไหล (I-CO-SED-

E01) โดยมีการทําความเขาใจในข้ันตอนการปฏิบัติตามท่ีระบุไวในแผนฯ ใหผูปฏิบัติงาน และผูท่ีเก่ียวของไดรับ
ทราบ เพ่ือใหเกิดความพรอมจึงไดมีการกําหนดรายการภาวะฉุกเฉินและสิ่งท่ีตองดําเนินการเพ่ือการเตรียมพรอม 
(F-NS-SED-SE11) เม่ือสถานการณไดเกิดข้ึนจริง จึงไดมีการจัดเตรียมแผนฯ ไวตั้งแตป 2551 และไดซักซอมการ
ปฏิบัติตามแผนฯ ปละ 1 ครั้ง 

6.1.6 แผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. โดยมีการทํา
ความเขาใจในข้ันตอนการปฏิบัติตามท่ีระบุไวในแผนฯ ใหผูปฏิบัติงาน และผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ เพ่ือใหเกิด
ความพรอมจึงไดมีการกําหนดรายการภาวะฉุกเฉินและสิ่งท่ีตองดําเนินการเพ่ือการเตรียมพรอม (F-NS-SED-

SE11) เม่ือสถานการณไดเกิดข้ึนจริง จึงไดมีการจัดเตรียมแผนฯ ไวตั้งแตป 2553 และไดซักซอมการปฏิบัติตาม
แผนฯ ปละ 1 ครั้ง 

ตลอดปงบประมาณ 2558 ไดมีการตรวจสอบการทํางานของผูปฏิบัติงานท่ีเตาเผาอยางสมํ่าเสมอ
ตอเนื่องเหมือนเชนทุกปท่ีผานมา เชนตรวจสอบการสวมใส PPE ในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบการเติมน้ํามัน
เชื้อเพลิง การตรวจสอบการลางบอน้ําหมุนเวียน และการตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟา เพ่ือควบคุมการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว และใหเกิดการทํางานท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภัย รวมถึงมีการปรับปรุง
เอกสารวิธีการปฏิบัติงานและแบบฟอรมตางๆ ใหมีความเหมาะสม ใชงานไดอยางตอเนื่อง 
 
6.2 การประเมินความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับระบบเตาเผาของเสียอันตราย 

ผลจากการประเมินความเสี่ยงจากพ้ืนท่ีทํางาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และตอความเจ็บปวยจาก
การทํางานของกิจกรรมการรับและเผาทําลายของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2558 พบวามีความเสี่ยงท่ีอยูใน
ระดับปานกลาง 10 รายการ ท่ีจะตองนํามาจัดทําแผนงานลดและควบคุมความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 
6-1   
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ตารางท่ี 6.1 ผลการประเมินความเสี่ยงจากพ้ืนท่ีทํางาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และตอความเจ็บปวยจากการทํางานของกิจกรรมการรับและเผาทําลายของเสีย
อันตราย และแผนงานลดและควบคุมความเสี่ยง ในปงบประมาณ 2558 

 

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 

กระแสไฟฟาจากตูควบคุมรั่ว ไฟฟาจาก
ตูควบคุมรั่วอาจจะทําใหเกิดการไฟฟาดูด
พนักงาน 

แผลไหม หรือหัวใจเตนถ่ีเร็ว หมดสต ิตอง
รักษาทางการแพทยดวน หรือถึงข้ัน
เสียชีวิต 

2. ทดสอบ Safety Cut  ทุก 1 เดือน  

3. ตรวจสอบวัดความตานทานของสายดิน ทุก 6 เดือน  

การเติมน้ํามันท่ีแทงค
น้ํามัน 

สายไฟและขอตอสายไฟของมอเตอรปม
ไฟฟาชํารุด หรือมอเตอรชํารุด  ทําให
พนักงานถูกกระแสไฟฟารั่วดูดทําให
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 ผลการประเมินความเสี่ยงจากพ้ืนท่ีทํางาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และตอความเจ็บปวยจากการทํางานของกิจกรรมการรับและเผาทําลายของเสีย
อันตราย และแผนงานลดและควบคุมความเสี่ยง ในปงบประมาณ 2558 (ตอ) 

 

กิจกรรม/งาน/สถานท่ี 
ลักษณะอันตรายและสาเหตุการเกิด

อันตราย 
ความรุนแรง แผนงานลด/ควบคุมความเส่ียง 

การลางบอน้ําหมุนเวียน 
(ใชปมไฟฟาสูบน้ําออก
จากบอไปไวท่ีลานตาก) 

สายไฟ หรือท่ีซีลมอเตอรชํารุดทําให
มอเตอรปมไฟฟาชํารุด เกิดกระแสไฟฟา
รั่วช็อต  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 

การซอมบํารุงเตาเผา
และระบบบําบัด 
(เปลี่ยนชุด Delay 
ตูควบคุมเตาเผา)  

มีการเปดสวิตทควบคุมไฟฟา (เบรคเกอร)
โดยไมแจงผูท่ีเก่ียวของ(ลืมแขวน 
Tagout/lockout) ทําใหพนักงานท่ีเปลี่ยน
อุปกรณถูกกระแสไฟฟาช็อตขณะเปลี่ยน 
ชุด Delay อาจทําใหเกิดไฟฟาดูดจนทําให
พนักงานหมดสติ ตองเขารับการรักษาทาง
การแพทยดวน หรือถึงข้ันเสียชีวิต 

ไฟฟาดูดจนทําใหหมดสติได ตองเขารับการ
รักษาทางการแพทย 

1. ขออนุญาตปฏิบัติงานทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบัติงาน 

 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 

ฝายความปลอดภยัและส่ิงแวดลอม สํานักงานกลาง                       54 

ตารางท่ี 6.1 ผลการประเมินความเสี่ยงจากพ้ืนท่ีทํางาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และตอความเจ็บปวยจากการทํางานของกิจกรรมการรับและเผาทําลายของเสีย
อันตราย และแผนงานลดและควบคุมความเสี่ยง ในปงบประมาณ 2558 (ตอ) 

 

กิจกรรม/งาน/สถานท่ี 
ลักษณะอันตรายและสาเหตุการเกิด

อันตราย 
ความรุนแรง แผนงานลด/ควบคุมความเส่ียง 

 งานบุคคลภายนอก 
(ผูรับจางซอมบํารุง
เตาเผาตรวจสอบและ
ซอมแซมตูควบคุม) 

 มีการเปดสวิตทควบคุมไฟฟา (เบรคเกอร)
ไวโดยไมแจงผูท่ีเก่ียวของ ทําใหพนักงานท่ี
เปลี่ยนอุปกรณถูกกระแสไฟฟาช็อตขณะ
เปลี่ยนชุด ลิมิตสวิทซอาจทําใหเกิดไฟฟาดูด
จนทําใหหมดสติ ตองเขารับการรักษาทาง
การแพทย หรือถึงข้ันเสียชีวิต 

 

2. ควบคุมการปฏิบัติงาน ดังนี้  
- สวมใส PPE ทุกครั้งเม่ือทํางาน 
- ตรวจสอบสภาพสายไฟ และขอตอตางๆใหอยูในสภาพ
ไมชํารุดกอนทํางาน 
- อุปกรณปองกันตางๆ อยูครบในสภาพท่ีสมบูรณ 
- ตรวจสอบกระแสไฟฟารั่ว โดยใชไขควงวัดไฟ กอนการ
ปฏิบัติงาน งานบุคคลภายนอก 

(ซอมแซม ติดตั้ง รื้อ
ถอนอุปกรณเตาเผาและ
ระบบบําบัดน้ําเสีย) 

ผูรับเหมาถูกกระแสไฟฟารั่วช็อต เนื่องจาก
สายไฟฟา หรือสายดินของเครื่องเชื่อมไฟฟา
ชํารุดทําใหกลามเนื้อหดตัว หรือหมดสติ 
ตองเขารับการรักษาทางการแพทยดวน 
หรือถึงข้ันเสียชีวิต 

งานบุคคลภายนอก 
(ผูรับจางซอมบํารุง
เตาเผา เปลี่ยนชุดลิมิต   
สวิทซ) 

สัมผัสกับกระแสไฟฟาขณะเปลี่ยน  ลิมิต
สวิทซอาจโดนไฟฟาช็อตจนทําใหมีแผล
พุพอง หมดสติ ตองสงโรงพยาบาลดวน 
หรือถึงข้ันเสียชีวิต 
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ตารางท่ี 6.1 ผลการประเมินความเสี่ยงจากพ้ืนท่ีทํางาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และตอความเจ็บปวยจากการทํางานของกิจกรรมการรับและเผาทําลายของเสีย
อันตราย และแผนงานลดและควบคุมความเสี่ยง ในปงบประมาณ 2558 (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 

ความเจ็บปวยจากการ
ทํางาน (การขนยายของ
เสียอันตรายมาจุดพัก
เพ่ือรอปอน) 

2. ตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงประจําป 
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แตท้ังนี้เพ่ือควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีปลอดภัย มาตรการตางๆท่ีกําหนดไว ยังคงมีการ
ดําเนินการอยางตอเนื่องเหมือนเชนทุกๆ ปท่ีผานมา เชน การควบคุมการปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว 
การจัดใหมีและใชอุปกรณปองกันอันตรายในการทํางานและปายเตือนอันตรายตางๆ รวมถึงการตรวจสอบสภาพ
และความพรอมของอุปกรณเตาเผาของเสียอันตราย การตรวจสอบความปลอดภัยของพ้ืนท่ีทํางาน เปนตน หาก
พบสภาพท่ีไมปลอดภัยก็จะดําเนินการแกไขทันที  เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยกับผูปฏิบัติงานและผูท่ีอยูในบริเวณ
พ้ืนท่ีดังกลาว  
 
6.3 การตรวจสุขภาพตามปจจัยเส่ียงท่ีสัมผัสในการทํางาน 

ฝายความปลอดภัยฯ มีการดําเนินการตรวจรางกายพนักงานท่ีปฏิบัติงานท่ีเตาเผาตามประกาศฯ 
และรายการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงท่ีสัมผัสจากการทํางานของผูท่ีสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติจะบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานและพนักงานโครงการ และตรวจสุขภาพประจําปของพนักงาน
และพนักงานโครงการ และตรวจสุขภาพพิเศษสําหรับผูทํางานในกลุมท่ีจําเปนตองเฝาระวังโรคอันสืบเนื่องจาก
การทํางานเปนพิเศษ 

ดังนั้นเพ่ือความปลอดภัยและเฝาระวังโรคจากการทํางาน พนักงานของฝายความปลอดภัยท่ี
ปฏิบัติงานท่ีเตาเผาของเสียอันตรายจะไดรับการตรวจสุขภาพพิเศษเพ่ิมเติมจากรายการตรวจสุขภาพปกติปละ 1 
ครั้ง  รายการท่ีตรวจในปงบประมาณ 2558 ไดแก ตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด (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 2558 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

วันฝกซอม :  วันอังคารท่ี 23 ธันวาคม 2557 
เวลาฝกซอม :  13.30 น. – 14.00 น. 
สถานท่ีเกิดเหตุ : บริเวณหัวเผาของเตาเผา อาคารเตาเผาของเสียอันตราย 
จุดรวมพล :  หนาสถานีไฟฟายอย 

หนวยงานเขารวมฝกซอมและเขารวมสังเกตการณมีดังตอไปนี้ 
1. ชางบริหารอาคาร (บริษัท Prompt) และเจาหนาท่ีหอง Utility รวมท้ังหมด 3  คน 
2. ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม     รวมท้ังหมด 7  คน 
3. ทีม รปภ.       รวมท้ังหมด 6 คน 
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ตารางท่ี 6-2 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 

+0.00 
(13.30 น.) 

- ในระหวางเริ่มปฏิบัติงานเผาของเสียอันตราย มีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยู 2 
ทาน ดังนี้คือเจาหนาท่ี (1) ปฏิบัติงานในหองควบคุมการเผา และเจาหนาท่ี 
(2) ปฏิบัติงานบริเวณตัวเตาเผา โดยเริ่มเปดวาลวจายน้ํามันเชื้อเพลิง จุดหัว
เผาเพ่ือเตรียมการเผาของเสียฯ  
- ในขณะท่ีจุดหัวเผาไปไดประมาณ 5 นาทีไดจําลองเหตุการณวาเกิด
ประกายไฟแลบออกมาและทําใหเกิดไฟลุกไหมบริเวณหัวเผาท่ี 1  
- เจาหนาท่ี (2) จึงไดนําถังดับเพลิงท่ีอยูในบริเวณท่ีใกลท่ีสุดมาทําการ
ดับเพลิงข้ันตน พรอมกับแจง เจาหนาท่ี (1) ใหนําถังดับเพลิงมาชวยดับไฟ 

 

 
 
 

+3.00 
(13.33 น.) 

- ทางเจาหนาท่ีเตาเผา (1) และ เจาหนาท่ีเตาเผา (2) ใชถังดับเพลิงท่ีมีอยู
เขาระงับเหตุเบื้องตน แตไมสามารถดับได 
- เจาหนาท่ีเตาเผา (2)  ปดวาลวหัวจายน้ํามันเชื้อเพลิง 
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ตารางท่ี 6-2 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. (ตอ) 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 

+7.00 
(13.37 น.) 

- เจาหนาท่ีเตาเผา (2)  ใชโทรศัพทภายในหองควบคุมระบบเตาเผา โทร
แจงหองควบคุมของชางบริหารอาคาร ท่ีประจําอยูอาคาร Utility วามีเหตุ
เพลิงไหมท่ีหองเก็บสารเคมี อาคารเตาเผาของเสียอันตราย 
- เจาหนาท่ีเตาเผา (2) ไปประสานงานแจงกับ รปภ. ประจําจุดระบบบําบัด 
ใหประสานงานกับ ทีม รปภ สก. 
- เจาหนาท่ีเตาเผา (1) ไดประสานงานติดตอไปยัง ผูจัดการเหตุการณ และ
ฝายความปลอดภัยฯ เพ่ือแจงเหตุเพลิงไหม 
- เจาหนาท่ีเตาเผา (1) ทําการตัดกระแสไฟฟาท่ีหองควบคุม 
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ตารางท่ี 6-2 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. (ตอ) 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 

+8.00 
(13.38 น.) 

- ทีมระงับอัคคีภัยมาถึงสองคนพรอมนํากุญแจไปไขตูเก็บหัวฉีดและสายฉีด
น้ําดับเพลิงท่ีอาคารควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย เพ่ือนําหัวฉีดน้ําและสายฉีด
น้ําดับเพลิงมายังจุดเกิดเหต ุ
- ในระหวางเดียวกันทางทีม รปภ. ไดดําเนินการตอหัวฉีดเขากับสายฉีดน้ํา
ดับเพลิง และคลี่สายฉีดน้ําเพ่ือนําไปเชื่อมตอเขากับสายฉีดน้ําดับเพลิงจาก
จุดดานหนาสถานีไฟฟายอยเพ่ือจะไดลากสายไปใชดับเพลิงในตัวอาคาร
เตาเผา 
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ตารางท่ี 6-2 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. (ตอ) 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 

+12.00 
(13.42 น.) 

- ผูจัดการเหตุการณหลังจากไดรับแจงเหตุเพลิงไหม ไดเดินทางมายังจุดเกิด
เหตุและสั่งการอํานวยการระงับเหตุเพลิงไหม โดยสอบถามเรื่องการตัด
กระแสไฟฟา และใหตรวจสอบทิศทางลมกอนท่ีจะฉีดน้ําเขาไปดับเพลิง 

 

+ 13.00 
(13.43 น.) 

- ทีมระงับอัคคีภัย และทีม รปภ. ไดตรวจสอบทิศทางลม และตรวจสอบ
สายฉีดน้ําดับเพลิงใหอยูในสภาพท่ีไมพับหักงอ  
- ทีมระงับอัคคีภัยและทีม รปภ. ไดประสานงานในการใหสัญญาณการเปด
วาลวจายน้ํา เพ่ือระงับอัคคีภับท่ีเกิดข้ึน 
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ตารางท่ี 6-2 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. (ตอ) 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 

+17.00 
(13.47 น.) 

- ทีมระงับอัคคีภัย และทีม รปภ. เขาระงับเหตุไดเรียบรอย ถูกตองตามตาม
หลักการการระงับอัคคีภัยข้ันตน 
- ฝายอาคารสถานท่ี ฝายความปลอดภัยฯ ทีม รปภ. เขาตรวจสอบพ้ืนท่ี 
- ผูจัดการเหตุการณไดจําลองการแจงเหตุการณโดยโทรศัพทรายงานใหกับ
ทาง รอง ผพว. (ลดาวัลย) ทราบในแตละลําดับเหตุการณจนกระท่ังสามารถ
ควบคุมเพลิงไวได ไมมีผูไดรับบาดเจ็บและรายงานสภาพความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนในเบื้องตน 
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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 เพ่ือปองกันการลุกลามมายังถัง

เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงได 
4. ทีม รปภ. เขาชวยระงับอัคคีภัย โดยมีการปฏิบัติไดถูกตองในการคลี่สายฉีดน้ํา ตรวจสอบสายไม

พับหักงอ รอยเชื่อมตอของสายฉีดน้ําแตละเสน และการเขาฉีดน้ําระงับอัคคีภัย 
5. เจาหนาท่ี รปภ. ปอมหนาบานวิทย ปดก้ันพ้ืนท่ีหัวถนนตรงวงเวียนบานวิทย และเจาหนาท่ี 

รปภ. ปอม 4 นํากรวยมาวางเพ่ือปดก้ันจราจรตรงแยกจอดรถบัสบริการ  
6. ทีมชางบริหารอาคารเขารวมระงับอัคคีภัยในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ โดยควบคุมการเปดวาลวจายน้ําท่ีจุด

ดานหนาสถานีไฟฟายอย  
7. ทีม รปภ. และทีมชางบริหารอาคาร มีการประสานงานกันดีในการเขาระงับอัคคีภัย  
8. เจาหนาท่ี รปภ. ท่ีประจําปอม (3)  ไดปนจักรยานมาชวยในการระงับอัคคีภัย โดยไมรูมากอนวา

เปนการฝกซอมตามแผนฯ เนื่องจากไดยินทางวิทยุแจงเหตุ 
                 

สรุปผลการฝกซอมระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ อาคารเตาเผาของเสียอันตราย ประจําปงบประมาณ 

2558  

1. ระยะเวลาที่ใชในการฝกซอม  
- เวลาฝกซอมท้ังหมด      17 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 2558 

 

วันฝกซอม :  วันอังคารท่ี 23 ธันวาคม 2557 
เวลาฝกซอม :  14.45 น. – 15.15 น. 
สถานท่ีเกิดเหตุ :  บริเวณหนาหองควบคุม อาคารเตาเผาของเสียอันตราย 

 
ผูเขารวมฝกซอมตามแผนการจัดการของเสียอันตรายกรณีหกรั่วไหลประกอบไปดวยเจาหนาท่ีท่ี

ปฏิบัติงานอาคารเตาเผาฯ ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สก. และเจาหนาท่ีท่ีดําเนินการขนยายและขับ
รถบรรทุกของเสียฯ อวท. ดังรายชื่อตอไปนี้ 

1. นายพิเชษฐ เอ่ียมลือนาม  เจาหนาท่ีเตาเผา (1) 
2. นายธวัชชัย กรีโส   เจาหนาท่ีเตาเผา (2) 
3. นายรัก ชางดี   พอบาน อวท. (บริษัท PS) (3) 
4. นายประภาส นอยนิ่ม  พนักงานขับรถขนของเสียอันตราย (บริษัท Prompt) (4) 

 
ในปงบประมาณ 2558 นี้ มีการจําลองสถานการณฝกซอมแผนการจัดการของเสียอันตรายกรณีหก

รั่วไหล ณ อาคารเตาเผา โดยไดรวมฝกซอมกับ ทีม อวท. ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีดําเนินการขนยายของเสียอันตราย
สารเคมีมาสงยังอาคารเตาเผา รายละเอียดของการฝกซอมตามแผนฯ แสดงในตารางท่ี 6-3 ตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 6-3 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมี กรณีหกรั่วไหล 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 

+0.00 
(14.45 น.) 

- ในเวลา 14.45 น. พนักงานขับรถขนของเสียอันตราย (4) ของ อวท. ได
ถอยหลังรถบรรทุกเพ่ือนําของเสียสารเคมีมาสงท่ีอาคารเตาเผา  
- และในขณะท่ีเจาหนาขนยาย (3) ไดขนภาชนะบรรจขุองเสยีสารเคมีลง
จากรถไดจําลองเหตุการณวา ไดทําแกลลอนท่ีบรรจุของเสียสารเคมี ABC 
ซ่ึงเปนสารเคมีประเภทตัวทําละลาย มีพิษตอสภาพแวดลอม  
หลุดจากมือตกกระทบพ้ืนและพบวาปดฝาไมสนิท ทําใหฝาปดภาชนะหลุด 
สารเคมีหกรั่วไหลออกมา 
- เจาหนาขนยาย (3) ไดขอความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีเตาเผา (1) และ
เจาหนาท่ีเตาเผา (2) ท่ีปฏิบัติงานในหองควบคุมเตาเผาในขณะนั้น 
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ตารางท่ี 6-3 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมี กรณีหกรั่วไหล (ตอ) 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 

+2.00 
(14.47 น.) 

- เจาหนาท่ีเตาเผา (1) ท่ีปฏิบัติงานอยูในหองควบคุม ไดสอบถามวาเกิด
เหตุการณอะไรข้ึน ไดทําการตรวจสอบ MSDS (Meterial Safety Data 
Sheets) เพ่ือดูคุณสมบัติทางการภาพและเคมี การใชอุปกรณ PPE ท่ี
ถูกตอง วิธีการจัดการท่ีถูกตอง อันตรายและขอควรระวังตางๆ เปนตน โดย
ไดเปดประตูท้ังหมดเพ่ือระบายอากาศ ไมใหเกิดการสะสมของไอสารเคมีใน
พ้ืนท่ี  
- ในขณะเดียวกันทางเจาหนาขนยาย (3) ไดนําอุปกรณวัสดุดูดซับชนิดทอน 
(Absorbent Boom) ท่ีจัดเตรียมไวประจํารถขนของเสียอันตราย นํา
ออกมาวางก้ันลอมรอบบริเวณท่ีสารเคมีหกเพ่ือปองกันการแพรกระจายใน
วงกวาง จํากัดพ้ืนท่ีการกระจายของของเสียสารเคมี 
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ตารางท่ี 6-3 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมี กรณีหกรั่วไหล (ตอ) 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 

+8.00 
(14.53 น.) 

- เจาหนาท่ีเตาเผา (1) แจงให เจาหนาท่ีเตาเผา (2) นําถังใสทรายมายังจุด
สารเคมีหกรั่วไหล 
- เจาหนาขนยาย (3) ตักทรายลงไปดูดซับของเสียสารเคมี 
- เจาหนาท่ีเตาเผา (2) และ เจาหนาขนยาย (3)  ไดทําการเก็บทรายท่ีใชดูด
ซับสารเคมีและวัสดุดูดซับ เก็บใสถุงแดงพรอมติดฉลากระบุ นําไปเก็บไวใน
ท่ีจัดเก็บถุงแดงเพ่ือรอกําจัดตอไป 

 

+10.00 
(14.55 น.) 

- เจาหนาท่ีเตาเผา (1) โทรศัพทแจงมายังฝายความปลอดภัย สก. วาเกิด
เหตุการณสารเคมีหกรั่วไหลและไดทําการจัดการตามข้ันตอนอยาง
ปลอดภัยเรียบรอยแลว 
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ผลการสังเกตการฝกซอม 

เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติการจัดการกับสารเคมีท่ีหกรั่วไหลมี 2 คน โดยสวมใสชุดปองกันสารเคมี และได
ปฏิบัติการตามแผนฯ โดยวางวัสดุดูดซับวางก้ันลอมรอบบริเวณท่ีสารเคมีหกเพ่ือปองกันการแพรกระจายในวง
กวาง จํากัดพ้ืนท่ีการกระจายของของเสียสารเคมี และนําทรายมาดูดซับบริเวณท่ีสารเคมีหกรั่วไหล หลังจากนั้น
เขาไปจัดการกับวัสดุดูดซับ และทรายท่ีปนเปอนสารเคมี นําบรรจุ ใสถุงแดง พรอมติดฉลาก จัดเก็บรอนําสงไป
กําจัดตอไป 
 
สรุปผลการฝกซอมการจัดการของเสียอันตรายกรณีหกรั่วไหลอาคารเตาเผาของเสียอันตราย ประจําป

งบประมาณ 2558  

1. ระยะเวลาที่ใชในการฝกซอม  
- เวลาฝกซอมท้ังหมด      10 นาที   

2. ผลการฝกซอมแผนฯ  

- การปฏิบัติของทีมการจัดการสารเคมีหกรั่วไหลตามขั้นตอนของแผนฯ  ดี 
- อุปกรณระงับเหตุฉุกเฉิน วัสดุดูดซับ อุปกรณทรายดูดซับ และการใชงาน ดี 
- สรุปการประเมินผลในภาพรวมอยูในระดับ     ดี 

ปญหาและแนวทางแกไขปญหาอาคารเตาเผาของเสียอันตราย 

สภาพปญหา แนวทางแกไขปญหา ผูรับผิดชอบ 

ไมมี   
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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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บทที่ 7 

การซอมบํารุงและปรับปรุงระบบเตาเผาของเสียอันตราย 

 
การดูแลรักษาอุปกรณตางๆ ของระบบเตาเผาของเสียอันตราย ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

ไดจัดทําแผนและดําเนินการตรวจเช็คและบํารุงรักษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว ซ่ึงมีท้ังการตรวจเช็คและ
บํารุงรักษา รายสัปดาห รายเดือน รายสามเดือน รายป และในกรณีพิเศษท่ีมีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ี
ปลอยออกมาจากระบบเตาเผาของเสียอันตรายท่ีมีคาสูงเกินกวามาตรฐาน อยางไรก็ตามแมจะมีการตรวจเช็ค
และบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง แตอุปกรณตางๆ ยอมเกิดการชํารุดและเสียหายตามอายุการใชงานของอุปกรณ ซ่ึง
ท่ีผานมาตั้งแตเริ่มดําเนินการใชงานระบบเตาเผาของเสียอันตราย จะพบวาในบางอุปกรณท่ีเสียหายนั้นจะสงผล
ตอคามลพิษท่ีปลอยออกมาเชนผลการตรวจวัดปริมาณฝุนรวม (TSP) ท่ีมีคาเกินคามาตรฐาน ดังท่ีไดกลาวถึงไวใน
บทท่ี 5 การเฝาระวังควบคุมมลพิษทางอากาศและสภาพแวดลอมจากการเผาทําลายของเสียอันตราย ในบทนี้จึง
ไดรวบรวมสาเหตุและการแกไขระบบเตาเผาของเสียอันตรายตลอดระยะเวลาการใชงานเพ่ือเปนการรวบรวมองค
ความรู และประสบการณในการใชงานเตาเผาของเสียอันตราย ดังรายละเอียดท่ีแสดงไวในตารางท่ี 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 
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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
ระบบบําบดัมลพิษทางอากาศ 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 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 

ฝายความปลอดภยัและส่ิงแวดลอม สํานักงานกลาง 74 

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 

 
และในปงบประมาณ 2558 มีอุปกรณของระบบเตาเผาของเสียอันตรายท่ีเกิดการชํารุดเสียหาย 

และเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน รวมท้ังสิ้น 5 รายการ ซ่ึงฝายความปลอดภัยฯ ไดทําการเปลี่ยน และซอมแซม
จนสามารถใชงานไดตามปกติท้ัง 5 รายการ รายละเอียดรายการปรับปรุงซอมแซม และคาใชจายระบบเตาเผา
ของเสียอันตรายไดแสดงไวในตารางท่ี 7-2 

 
ตารางท่ี 7-2 สรุปรายการปรับปรุงซอมแซมระบบเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. ประจําปงบประมาณ 

2558 (เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558) 

รายการ สภาพปญหา การดําเนินการ 
คาใชจาย 

(บาท) 

1. แบตเตอรี่หัววัด pH Meter และ
การสอบเทียบหัววัดคา pH ของบอน้ํา
หมุนเวียน เตาเผาของเสียอันตราย 

แบตเตอรี่หมดไมสามารถใช
งานได 

เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม และ
ดําเนินการสอบเทียบหัววัด
คา pH สามารถกลับมาใช
งานไดตามปกติ 

4,643.80 
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ตารางท่ี 7-2 สรุปรายการปรับปรุงซอมแซมระบบเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. ประจําปงบประมาณ 

2558 (เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558) (ตอ) 

รายการ สภาพปญหา การดําเนินการ 
คาใชจาย 

(บาท) 

2. ซอมแซมทอฉีดน้ําหอลดอุณหภูมิ
เตาเผาของเสียอันตราย 

ชํารุดไมสามารถใชงานได ซอมแซมและเปลี่ยน
อุปกรณท่ีเสีย สามารถ
กลับมาใชงานไดตามปกติ 

12,305.00 

3. มอเตอรปมสูบน้ําบอน้ําหมุนเวยีน 3 
ตัว 

ชํารุดไมสามารถใชงานได ซอมแซมและเปลี่ยนอะไหล
ท่ีเสีย สามารถกลับมาใชงาน
ไดตามปกติ 

17,120.00 

4. อุปกรณติดตั้งปมสูบน้ําบอน้ํา
หมุนเวียนเตาเผาของเสียอันตราย 

ชํารุดไมสามารถใชงานได จัดซ้ือเปลี่ยนตัวใหม 1,605.00 

5. ซอมระบบไฟฟาตูควบคุมระบบการ
เผาของเสียอันตราย PLC 

ชํารุดไมสามารถใชงานได ซอมแซมและเปลี่ยนอะไหล
ท่ีเสีย สามารถกลับมาใชงาน
ไดตามปกติ 

36,380.00 
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บทที่ 8 

การเผยแพรถายทอดความรูและศึกษาดูงาน  

 

ในปงบประมาณ 2558 นี้ ไมมีหนวยงานภายนอกใดเขามาศึกษาดูงาน แตมีผูบริหารของ สวทช. 
รอง ผพว. (ลดาวัลย กระแสรชล) ท่ีไดเขาเยี่ยมชมเตาเผาของเสียอันตราย เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2558 และใน
รายงานประจําปฉบับนี้ยังคงแสดงรายละเอียดของหนวยงานหรือผูท่ีสนใจท่ีไดเขาเยี่ยมชมเตาเผาของเสีย
อันตรายจากหองปฏิบัติการของ สวทช. ตั้งแตปงบประมาณ 2548 เปนตนมา 

เตาเผาของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการของ สวทช.นี้เปนเตาเผาของเสียตัวแรกของประเทศไทย
ท่ีสรางข้ึนในหนวยงานศึกษาวิจัย และมีการใชงานเพ่ือการกําจัดทําลายของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการตางๆ 
ท่ีมีการใชงานอยางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา 13 ป  ตลอดระยะเวลาการใชงานท้ังผูปฏิบัติงานเผาทําลายของ
เสียอันตราย และผูเก่ียวของไดรับความรูและประสบการณในเรื่องการจัดการของเสียอันตรายดวยเตาเผาอยาง
ตอเนื่อง ซ่ึงประสบการณและความรูเหลานี้ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สก. ไดเผยแพรและถายทอด
ความรูท่ีไดรับมานี้ใหกับหนวยงาน หรือผูสนใจในโอกาสตางๆ ตลอดมา ซ่ึงพอจะสรุปไดดังนี้ 

 

1. วัน ท่ี  9 กุมภาพันธ  2548 นักศึกษาและ
อาจารยจากภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เขารับฟงการบรรยายสรุปเรื่องเรื่องการจัดการของเสีย
อันตรายจากหองปฏิบัติการดวยเตาเผา และเยี่ยมชม
การทํางานท่ีอาคารเตาเผา 

 

2. วันท่ี 13 กรกฎาคม 2550 นําเสนอบทความ 
เรื่อง การจัดการของเสียอันตรายดวยเตาเผาสําหรับ
หนวยงานท่ีมีหองปฏิบัติการ  เขาประกวดในงาน The 
8th Symposium on TQM-Best Practices in 
Thailand แ ล ะ ได รั บ ร างวั ล บ ท ค วาม ยอ ด นิ ย ม 
(Popular Vote) 

 

3. วันท่ี 25 ธันวาคม 2550 นิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท และคณะอาจารย จากศูนยความเปนเลิศแหงชาติ
ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขารับฟงการบรรยายสรุปเรื่องเรื่อง
การจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการดวยเตาเผา และเยี่ยมชมการทํางานท่ีอาคารเตาเผา 
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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 28 มีนาคม 2551 หัวหนาภาควิชาเคมีและผูเขารวมประชุมวิชาการหัวหนาภาควิชาเคมี ท่ัว
ประเทศ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนเจาภาพจัดงาน) รับฟงการบรรยายสรุปเรื่องเรื่องการจัดการของเสีย
อันตรายจากหองปฏิบัติการดวยเตาเผา และเยี่ยมชมการทํางานท่ีอาคารเตาเผา 

7. วันท่ี 23 พฤษภาคม 2551 บรรยายสรุปเรื่อง
การจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการดวย
เตาเผา ใหกับคณะอาจารย เจาหนาท่ีศูนยเครื่องมือ
วิ ท ย าศ าส ต ร  นั ก ศึ ก ษ าป ริญ ญ าต รี แ ล ะ โท  ท่ี
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

 

 

8. วันท่ี 3 กรกฎาคม 2552 คณะทีมงานกอสรางเตาเผาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เขาดูงานและขอ
คําปรึกษาเก่ียวกับระบบเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. 

9. วันท่ี 18 และ 25 ธันวาคม 2553 คณะ BIO Safety เขาดูงานระบบเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. 

10. วัน ท่ี  17 มกราคม 2551  นายเฉลิมพล 
เทียนระหงษ และนายฐนธัช ชูศฐานนท (วิศวกร และ
เจาหนาท่ีเตาเผา ฝายความปลอดภัยฯ)  ไดรับเชิญให
เดินทางไปใหความรูและถายทอดเทคนิคการเผาของ
เสียอันตรายดวยเตาเผาท่ี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ท่ี
อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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11. วันท่ี 14 ตุลาคม 2553 คณะนักศึกษาท่ีเขา
ร วม โครงการ “Merck Let’s Care Safety Camp 
2010: From Waste to Value” จัดโดยบริษัท เมอรค 
จํากัด รับฟงการบรรยายและเยี่ยมชมการทํางานของ
ระบบเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. 

 

12. วันท่ี 12 ตุลาคม 2555 คณะผู เขารับการ
อบรมหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสีเขียว
สําหรับผูบริหาร เขาดู งานระบบเตาเผาของเสีย
อันตรายของ สวทช. 

 

 

13. วันท่ี 18 ตุลาคม 2555 คณะเจาหนาท่ีและ
นัก ศึกษาท่ี เข ารวมโครงการ “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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากการเผยแพรและถายทอดความรูใหกับหนวยงาน หรือผูสนใจในโอกาสตางๆ แลว ฝาย
ความปลอดภัยฯ ยังจัดสงขอมูลให กับหนวยงานภายใน สวทช. เพ่ือใชประโยชนในการศึกษาวิจัย เพ่ือ
ประกอบการยื่นขอการรับรองดานพลังงานและสิ่งแวดลอมตางๆ  เพ่ือประกอบการคิดคาเชาพ้ืนท่ี และการจัดทํา
รายงานประจําป สวทช. เปนตน ในสวนของการเตรียมพรอมในการเผยแพรความรูนั้นไดมีการจัดเตรียมเอกสาร
และสื่อตางๆ ไวพรอมท่ีจะถายทอดความรูหากมีหนวยงานสนใจเขามาศึกษาและดูงาน 
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บทที่ 9 

ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไข 

แผนการจัดการของเสียอันตรายและการรองรับเหตุการณวิกฤติในอนาคต 

 

การใหบริการรับของเสียอันตรายและการใชงานเตาเผาเพ่ือการกําจัดทําลายของเสียอันตรายจาก
หองปฏิบัติการของหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ในปนี้ยังพบปญหาและอุปสรรค
ตางๆ ในการปฏิบัติงานเหมือนเชนปงบประมาณท่ีผานๆมา โดยเฉพาะปญหาการเสื่อมสภาพของอุปกรณและ
โครงสรางของเตาเผาท่ีมีขนาดใหญ โดยในปนี้ยังคงมีอุปกรณท่ีตองทําการซอมแซม จัดซ้ืออุปกรณใหมมาทดแทน
ของเดิมท่ีเสื่อมสภาพไมสามารถใชงานไดอีกตอไป และมีคาใชจายในการปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือใหเกิดสภาพแวดลอม
ท่ีปลอดภัยคือ การเจาะผนังหองเก็บสารเคมีรอการเผา/รอสงกําจัด เพ่ือใหเกิดการระบายอากาศท่ีดี ไมเกิดการ
สะสมของไอระเหยสารเคมี รวมถึงการทําสีหองปรับปรุงใหดูใหม สะอาดมากยิ่งข้ึนๆ เปนตน อยางไรก็ตามใน
ปงบประมาณ 2558 นี้ ทางฝายความปลอดภัยฯ มีแนวทางในการจัดการกับปญหาท่ีพบ อาทิเชน การเปลี่ยน
แบตเตอรี่หัววัด pH Meter และการสอบเทียบหัววัดคา pH ของบอน้ําหมุนเวียนของเตาเผาของเสียอันตราย 
การซอมแซมอุปกรณปมสูบน้ําบอน้ําหมุนเวียน 3 ตัว การซอมแซมทอฉีดน้ําหอลดอุณหภูมิเตาเผาของเสีย
อันตราย และการซอมแซมตูควบคุมระบบเตาเผาของเสียอันตราย (PLC) ซ่ึงพบวาระบบสั่งการควบคุมมีปญหา
เปนตน  

การแกไขปญหาอุปกรณและโครงสรางเตาเผาท่ีเสื่อมสภาพนั้น นอกจากการตรวจและบํารุงรักษา
อยางตอเนื่องแลว ในเรื่องของการคัดแยกสารท่ีจะทําการเผาก็เปนสวนสําคัญท่ีจะสามารถยืดอายุการใชงานของ
เตาเผาตอไปไดอีก โดยทําการคัดแยกของเสียอันตรายกลุมท่ีไมติดไฟ และกลุมท่ีเผาทําลายแลวกอใหเกิดปญหา
ควันดํา เพ่ือจัดสงใหบริษัทเอกชนรับไปกําจัด และจัดชุดของเสียท่ีจะทําการเผาในแตละรอบโดยของเสียท่ีมี
คุณสมบัติติดไฟ หรือเปนเชื้อเพลิงในตัวเองได ก็จะชวยลดระยะเวลาในการเผาลงไป รวมถึงชวยประหยัด
เชื้อเพลิงในการเผาลงไปไดอีก 

สําหรับปญหาและอุปสรรคท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมหรือการจัดการของฝายความปลอดภัยฯ คือ  
ปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงมายังเตาเผา (บางครั้งมีปริมาณมากกวาปกติ) การไมปฏิบัติตามขอตกลงกอนนําสง 
เชน ไมใสรายละเอียดของของเสียท่ีนําสง ภาชนะท่ีบรรจุไมเปนไปตามท่ีกําหนดไว และความถ่ีในการนําสงไมมี
ความคงท่ีหรือสมํ่าเสมอ ในบางเดือนท่ีมีการคืนพ้ืนท่ีของบริษัทท่ีเชาพ้ืนท่ีในอุทยานฯ ก็จะมีการนําสงของเสียใน
ปริมาณท่ีมาก และในบางเดือนท่ีมีกิจกรรมการบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในหองปฏิบัติการ จะไมมีการ
ดําเนินงาน ก็อาจจะทําใหการนําสงของเสียในปริมาณนอย ซ่ึงในประเด็นนี้สงผลทําใหตองวางแผนการจัดการ
ของเสียในแตละเดือนแตกตางกันไป แตอยางไรก็ตามการวางแผนจัดการของเสียยังคงอยูบนพ้ืนฐานการคัดแยก 
จําแนกของเสียท่ีเผาไดงาย ลุกติดไฟไดดี สามารถเปนเชื้อเพลิงในตัวเองไดเพ่ือดําเนินการเผาและประหยัด
เชื้อเพลิงไปในตัว การจัดเก็บในภาชนะท่ีกําหนด รวมถึงติดฉลากขอมูลของเสียในการนําสงใหถูกตองครบถวน 
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และในสวนของเสียท่ีไมสามารถดําเนินการเผาเองได จะจัดเก็บรวบรวม และดําเนินการจางบริษัทเอกชนนําไป
กําจัดตอไป 

การดําเนินกิจกรรมและการใหบริการเตาเผาของเสียอันตรายเพ่ือรองรับเหตุการณวิกฤติดังกลาว 
และการจัดทําแนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายในอนาคตมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินการบริหารการจัดการของเสียอันตรายท่ีเกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีอุทยานฯ ไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายเพ่ือให สวทช. มีความพรอมและสามารถจัดการของเสียอันตรายท่ีเกิดข้ึนใน
ปงบประมาณ 2559 ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสรางความตอเนื่องในการใหบริการกําจัดของเสีย
อันตรายแกผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพหากตองเผชิญกับเหตุการณวิกฤติตางๆ 
 
9.1 แนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายท่ีเกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีอุทยานฯ ในปงบประมาณ 2559 

การจัดทําแนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายท่ีเกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีอุทยานฯ ในอนาคตได
อยางสมบูรณนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีตองทราบแนวทางท่ีชัดเจนในการใชประโยชนท่ีดิน และกิจกรรมตางๆท่ีจะ
เกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีอุทยานฯในอนาคตท้ังนี้เพ่ือใชเปนขอมูลในการวิเคราะหแนวโนมปริมาณของเสียอันตรายและ
ชนิดของเสียอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนตลอดจนใชพิจารณารวมกับสภาพปญหาทบทวนการดําเนินการ และ
ประสิทธิภาพการจัดการของเสียอันตรายท่ีมีอยูในปจจุบัน  

จากการนําขอมูลปริมาณการสงของเสียอันตรายมากําจัดท่ีเตาเผาในอดีตจนถึงปจจุบันมา
คาดการณปริมาณของเสียอันตรายท่ีจะสงมาเผาทําลายท่ีเตาเผาในปงบประมาณ 2559 พบวาอาจจะมีของเสีย
อันตรายสงมาเผาทําลายประมาณ 38,913.28 กิโลกรัม โดยปริมาณท่ีคาดการณนี้จะหมายรวมท้ังหมดของ    
ของเสียอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนจากทุกอาคาร ซ่ึงรวมไปถึงอาคารกลุมนวัตกรรม 2 (INC2) โดยเปนอาคารขนาดใหญ
และเริ่มดําเนินการเปดใหบริษัทเอกชนเขามาเชาพ้ืนท่ีในบางสวนบางแลว จึงคาดการณไดวาจะเปนแหลงกําเนิด
ของเสียอันตรายท่ีสําคัญท้ังในเรื่องของปริมาณและชนิดของเสียอันตรายท่ีหลากหลายท้ังนี้จึงตองมีการบริหาร
จัดการดวยวิธีการท่ีเหมาะสม  

จากขอมูลท่ีกลาวมาแลวขางตนเม่ือนํามาวิเคราะหถึงสภาพปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในปงบประมาณ 
2559 พบวาสวนใหญเปนปญหาท่ีตอเนื่องมาจากปงบประมาณท่ีผานมา ในสวนของแนวทางและแผนการจัดการ
ของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2559 นั้น จึงไดนําแนวทางท่ีเคยกําหนดไวมาทบทวนและเพ่ิมเติมมาตรการ
เพ่ือใหสามารถรองรับปริมาณของเสียอันตรายท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยยังคงตองดําเนินการตามแนวทางการ
จัดการของเสียอันตรายท่ีกําหนดไวอยางตอเนื่องจากปท่ีผานมา เพ่ือไมใหปญหาท่ีเคยเกิดข้ึนกลับมาเปนปญหา
อีก รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 9-1   
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ตารางท่ี 9-1 แนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2559 

ลําดับ

ความสําคัญ 
กลยุทธ 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือคาดวา

จะเกิดข้ึนในอนาคต 
แนวทางการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 ดานการบริหาร
จัดการใหมีการ
จัดการของเสยี
อันตรายท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1. ปญหาปริมาณของเสยีอันตราย
ท่ีเพ่ิมข้ึนจากบริษัทผูเชาพ้ืนท่ี
ภายในอุทยานฯ  และการเพ่ิมข้ึน
ของกิจกรรมภายในพ้ืนท่ีอุทยานฯ
ในอนาคต 

1. ตรวจสอบและเก็บรวบรวมขอมูลปรมิาณของเสียอันตรายเกิดข้ึนจากอาคารตางๆ ภายในพ้ืนท่ี
อุทยานฯ อยางตอเน่ืองสัปดาหละ 3 ครั้ง (วันพุธ พฤหัสบดี และศุกร) เพ่ือเฝาระวังการเพ่ิมข้ึนของ
ประมาณของเสยีอันตรายและนําขอมูลมาวิเคราะหแนวโนมการเพ่ิมข้ึนเพ่ือทําการปองกันและ
กําหนดมาตรการในการรองรับไดอยางเหมาะสม 
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 ลดปริมาณของเสียอันตรายท่ีจะสงมา
กําจัดท่ีแหลงกําเนิด เชน นําของเสียอันตรายท่ีสามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมได มาใช
ประโยชนใหมแทนท่ีจะมีการสงมากําจัดท้ังหมด   
6. รวมมือกับนักวิจัยจากศูนยเทคโนโลยโีลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) ในการจัดการกับของเสีย
ประเภทแบตเตอรี่ ถานไฟฉาย ท่ีสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดอีก ลดคาใชจายในการกําจดัได
ในบางสวน 

ฝายความ
ปลอดภัยฯ /ฝาย
บริหารอาคาร 
ศจ./แหลงกําเนิด
ของเสียอันตราย 
(พนักงาน/ผูเชา
พ้ืนท่ี) 
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ตารางท่ี 9-1 แนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2559 (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 /ฝาย
บริหารอาคาร 
ศจ./ งานความ
ปลอดภัยของ
ศูนยฯตางๆ
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 /
ผูอนุมัติ
งบประมาณ 

2 ดานการเผยแพร
ประชาสมัพันธ
สรางจิตสํานึก
และการมีสวน
รวม 

1. ปญหาผูกอใหเกิดของเสยี
อันตรายยังมีจติสาํนึกและความ
รับผิดชอบในการจดัการของเสีย
อันตรายนอย โดยพบการระบุช่ือ
ของเสียอันตรายลงบนฉลากไม
ครบถวนและพบการท้ิงสารเคมี
และอุปกรณหองปฏิบัติการลงทอ
ระบายนํ้าท้ิง  

1. สื่อสารและช้ีแจงแนวทางการจดัการของเสียอันตรายใหกับพนักงานและผูเชาพ้ืนท่ี ทราบ
โดยเฉพาะหองปฏิบัติการ ผูจดักิจกรรมท่ีกอใหเกิดของเสียอันตรายและผูเชาพ้ืนท่ีรายใหม และให
มีสวนรวมในการควบคุมและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน  
 
 
 
 
 

ฝายความ
ปลอดภัยฯ /ฝาย
บริหารอาคาร 
ศจ./แหลงกําเนิด
ของเสียอันตราย 
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ตารางท่ี 9-1 แนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2559 (ตอ) 

ลําดับ

ความสําคัญ 
กลยุทธ 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือคาดวา

จะเกิดข้ึนในอนาคต 
แนวทางการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

2 (ตอ) ดานการเผยแพร
ประชาสมัพันธ
สรางจิตสํานึก
และการมีสวน
รวม 

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 /จป. 
ศูนยแหงชาติ/
นักวิจัย MTEC 
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9.2 แผนรองรับเหตุการณวิกฤติ 

สืบเนื่องจากผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในตนปงบประมาณ 2555 ทําใหทรัพยสินในพ้ืนท่ี
อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย เกิดความเสียหายเชนเดียวกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  ในสวนของความเสียหายจากอุทกภัย
ท่ีเกิดข้ึนกับเตาเผาของเสียอันตรายท่ีผานมานั้น ไดแก บานประตูไมของอาคารเตาเผาบวมเสียหายจํานวน 5 
บาน เตารับและสายไฟจํานวน 4 จุด มอเตอรสูบน้ําในบอน้ําหมุนเวียนไปลานตากตะกอน 1 ตัว ความเสียหาย
ตางๆเหลานี้ยังคงตองมีการเตรียมพรอมรับกับสถานการณดังท่ีเคยเกิดข้ันมา 

ในสวนของเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. นั้น ถือเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีมีความสําคัญ หากเกิด
ภาวะวิกฤติท่ีสงผลใหไมสามารถใหบริการกําจัดของเสียอันตรายท่ีเกิดข้ึนไดในขณะท่ีมีของเสียอันตรายเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ีอุทยานฯ ก็จะสงผลกระทบตอผูใชบริการ และหากไมสามารถจัดการปญหาท่ีเกิดข้ึนไดทัน อาจจะสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนใกลเคียง ดังนั้นในปงบประมาณ 2558 จึงไดปฏิบัติแผนความตอเนื่องการดําเนิน
กิจกรรมและการใหบริการระบบเตาเผาของเสียอันตรายข้ึน เพ่ือรองรับเหตุการณวิกฤติตางๆ ท่ีอาจะเกิดข้ึนใน
อนาคต เนื้อหาของแผนฯ จะครอบคลุมภาวะวิกฤติท่ีมีผลกระทบตอการกําจัดของเสียอันตราย เชน อุทกภัย 
ไฟฟาดับเปนวงกวาง สารเคมีหกรั่วไหล ไฟไหม เปนตน โดยแผนดังกลาวไดกําหนดใหมีการดําเนินการไดแก 

9.2.1 เตรียมการเพ่ือสรางความพรอมกอนท่ีจะเกิดเหตุการณวิกฤติ  
1) การจัดทําวิธีการปฏิบัติงานในแตละภาวะวิกฤติและทําการฝกซอมฯ เพ่ือใหเกิดความ

ชํานาญและปฏิบัติไดอยางถูกตองโดยเนนการปกปอง การเคลื่อนยายออกจากพ้ืนท่ี และการกําจัดทําลายในกรณี
ท่ีหากปลอยใหมีอยูจะทําใหเกิดอันตราย 

2) การจัดทํารายการเรื่องท่ีตองสื่อสารและรวบรวมและจัดทํารายชื่อผู ท่ีเก่ียวของท่ี
จําเปนตองใชในการติดตอสื่อสาร  

3) การรวบรวมและจัดทํารายชื่อบริษัทผูท่ีเก่ียวของท่ีจําเปนตองใชในการติดตอสื่อสาร 
เพ่ือเรงการเขามาดําเนินการขนสงไปกําจัดใหทันทวงที  

4) การจัดทําบัญชีรายการอุปกรณสิ้นเปลือง จํานวนท่ีจําเปนตองจัดซ้ือสํารองไวเพ่ือการ
ใชงาน  

5) จัดทําบัญชีรายการเครื่องมือและจัดเตรียมเครื่องมือชาง พรอมท่ีจะทําการถอด ยาย 
อุปกรณหากเกิดภาวะฉุกเฉินท่ีตองถอดอุปกรณไปไวในท่ีปลอดภัย  

6) บัญชีรายการขอมูลท่ีจําเปนตางตองมีการทําสํารองไวเสมอ  

9.2.2 การจัดการในภาวะวิกฤติ  
1) การดําเนินการกอนประกาศปดทําการ  
2) การดําเนินการระหวางเกิดเหตุการณวิกฤติหรือปดทําการ  

9.2.3 การเขาฟนฟูและหลังเปดทําการปกติ  
แผนความตอเนื่องการดําเนินกิจกรรมและการใหบริการระบบเตาเผาของเสียอันตราย ท่ีจัดทําข้ึนนี้ 

เปนการจัดทําแผนระดับหนวยงานและจะสอดรับกับแผนระดับองคกร โดยเม่ือเกิดเหตุการณวิกฤติข้ึน ก็พรอมท่ี



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 

ฝายความปลอดภยัและส่ิงแวดลอม สํานักงานกลาง 87 

จะดําเนินการตามแผนความตอเนื่องการดําเนินกิจกรรมและการใหบริการระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบเตาเผา
ของเสียอันตราย สวทช. (Business Continuity Plan : BCP) ตามเอกสารแนบในภาคผนวก ก ท่ีกําหนดไวทันที
ท่ีไดรับสัญญาณ (Signal) จากผูอํานวยการภาวะฉุกเฉิน 

 

9.3 การพิจารณาทางเลือกในการใชงานเตาเผาของเสียอันตรายในชวง 3 ปงบประมาณ (2559-2561) 

ฝายความปลอดภัยฯ ไดตะหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการของเสียอันตรายท่ีเกิดข้ึน
ภายใน สวทช. การบริหารจัดการตนทุนการกําจัดของเสีย และแนวทางการใชงานเตาเผาของเสียอันตรายของ 
สวทช. จึงไดจัดทําเปนรายงานการพิจารณาทางเลือกในการใชงานเตาเผาของเสียอันตรายในชวง 3 
ปงบประมาณ (2559-2561) 

เตาเผาของเสียอันตราย เริ่มใชงานเผาทําลายของเสียอันตรายตั้งแตเดือนกันยายน 2545 เปนตน
มา ปจจุบันเตาเผามีอายุการใชงานมาแลวกวา 13 ป ซ่ึงตลอดระยะเวลาของระบบการจัดการเผาทําลายของเสีย
อันตราย สวทช. ไดทําการปรับปรุง บํารุงรักษาและพัฒนาระบบเตาเผาของเสียอันตรายอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเผาทําลาย และยืดอายุการใชงานของเตาเผาตอไปไดอีก อยางไรก็ตามแมจะมีการตรวจเช็ค
และบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง แตอุปกรณตางๆ ยอมเกิดการชํารุดและเสียหายตามอายุการใชงานของอุปกรณ ซ่ึง
ท่ีผานมาตั้งแตเริ่มดําเนินการใชงานระบบเตาเผาของเสียอันตราย จะพบวาในบางอุปกรณท่ีเสียหายนั้นจะสงผล
ตอคามลพิษท่ีปลอยออกมา จึงมีการพิจารณาทางเลือกในการใชงานเตาเผาของเสียอันตรายเพ่ือใหเกิดความ
คุมคาในเชิงเศรษฐกิจ และผลประโยชนในดานตางๆ โดยมีทางเลือกในการพิจารณาดังนี้ 

1. ใชงานเหมือนปจจุบัน และซอมแซมในสวนท่ีจําเปนหรือท่ีชํารุดเพ่ือใหใชงานได 
2. หยุดชั่วคราวสั้นๆเพ่ือซอมแซมครั้งใหญ หลังจากนั้นใชงานตอเหมือนปจจุบัน 
3. เก็บเตาเผาไวเพ่ือการศึกษา ใชอาคารเตาเผาเพ่ือการจัดเก็บของเสียโดยปรับปรุงสถานท่ีเล็กนอย 
4. ขายซากเตาเผา และอุปกรณประกอบอ่ืนๆ แลวปรับปรุงอาคารเตาเผาเปนอาคารจัดเก็บของเสีย 

ในท่ีสุดจึงตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ี 2 คือหยุดชั่วคราวสั้นๆเพ่ือซอมแซมครั้งใหญ หลังจากนั้นใช
งานตอเหมือนปจจุบันเปนทางเลือกท่ีสามารถตอบสนองความตองการไดในระดับท่ีพอใจ ในขณะท่ีความเสี่ยง
สามารถจัดการได และอยูในระดับท่ียอมรับได ในสวนรายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบในภาคผนวก ข 
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ภาคผนวก ก 
แผนความตอเนื่องการดําเนินกิจกรรมและการใหบริการ 

ระบบบําบัดน้ําเสียและระบบเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. (BCP) 
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แผนความตอ่เนื่องการดําเนินกิจกรรมและการให้บริการ 
ระบบบําบัดน้ําเสียและระบบเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 

 

สถานการณ์ การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียมการเพ่ือสร้างความพร้อม 
 1.1 จัดทําวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละภาวะวิกฤติของระบบบําบัด

นํ้าเสียและเตาเผา ตลอดจนปฏิบัติการฝึกซ้อมฯ เพ่ือให้เกิด
ความชํานาญและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยเน้นการปกป้อง การ
เคลื่อนย้ายออกจากพ้ืนที่ และการกําจัดทําลายในกรณีทีห่าก
ปล่อยให้มีอยู่จะทําให้เกิดอันตราย 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

ธัญญาลักษณ ์

 1.2 จัดทํารายการเรื่องที่ต้องสื่อสาร และรวบรวม จัดทํารายช่ือผู้
ที่เก่ียวข้องที่จําเป็นต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน e mail, Facebook 
และ Line เป็นต้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 

ธัญญาลักษณ ์

 1.3 รวบรวมหมายเลขโทรศพัท์มือถือ หมายเลขโทรศัพทข์อง
บริษัท e mail, Facebook และ Line เพ่ือจัดทํารายช่ือบริษัทผู้
ที่เก่ียวข้อง และมีความจําเป็นต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร อาทิ 
เช่น รายช่ือผู้รับเหมาดําเนินการจัดการขยะของเสีย บริษัทขาย
อะไหล่อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 

ธัญญาลักษณ ์

 1.4 ตรวจสอบการทํางานของระบบ และบํารุงรักษาอุปกรณ์
ต่างๆให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เฝ้าระวัง และตรวจสอบปริมาณ
ขยะของเสีย และนํ้าเสีย ตามท่ีกําหนดไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน 
ISO 9001 

ธัญญาลักษณ ์
พิเชษฐ์ 
ธวัชชัย 

 1.5 จัดทํารายการอุปกรณ์ที่จําเป็นในการยกระดับอุปกรณ์น้ันๆ
ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและปฏิบัติการยกระดับให้อยู่ในระดับที่
ปลอดภัย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 

ธัญญาลักษณ ์

 1.6 จัดทําบัญชีรายการอุปกรณ์สิ้นเปลือง จํานวนที่จําเป็นต้อง
จัดซื้อสํารองไว้เพ่ือการใช้งานหากเกิดการชํารุดหรือเสียหายจาก
ภาวะวิกฤตก็พร้อมที่จะเปลี่ยนใหม่ และสามารถเดินระบบได้
ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) 
 

 

ธัญญาลักษณ ์
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 1.7 จัดทําบัญชีรายการเครื่องมือ และจัดเตรียมเครื่องมือช่าง
พร้อมที่จะทําการถอด ย้าย อุปกรร์หากเกิดภาวะฉุกเฉินที่ต้อง
ถอดอุปกรณ์ไปไว้ในที่ปลอดภัย 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) 

ธัญญาลักษณ ์
พิเชษฐ์ 
ธวัชชัย 

 1.8 จัดทําบัญชีรายการข้อมูลที่จําเป็นต้องมีการสํารองข้อมูล 
(Backup) และจัดหาอุปกรณ์ ดําเนินการ สําหรับการสํารอง
ข้อมูล คือ External Harddisk  
 

ธัญญาลักษณ ์
 

2. แผนดําเนินการในภาวะวิกฤติ 
2.1 Level 1 ก่อน
ประกาศปิดทําการ 

2.1.1 ติดตามสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวที่อาจก่อให้เกิดภาวะ
วิกฤติ ตามสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หน่วยงานท้องถิ่น 

ธัญญาลักษณ ์
พิเชษฐ์ (สํารอง) 
ธวัชชัย (สํารอง) 

 2.1.2 สื่อสารขอ้มูลตามทะเบียนรายการเรื่องที่ต้องสื่อสาร (ใน
ข้อ 1.2) ให้ผู้ทีเ่ก่ียวข้องได้รับทราบ และปฏิบัติตาม 

ธัญญาลักษณ ์
พิเชษฐ์ (สํารอง) 
ธวัชชัย (สํารอง) 

 2.1.3 แจ้ง จป. ศูนย์ต่างๆ ใหส้่งของเสียอันตรายมาที่เตาเผาเพ่ือ
ไม่ให้มีการตกค้างของของเสีย 

ธัญญาลักษณ ์
พิเชษฐ์ (สํารอง) 
ธวัชชัย (สํารอง) 

 2.1.4 ติดต่อ และประสานงานในการส่งของเสียอันตรายไปกําจัด
ให้หมดกับบริษัทผู้รับเหมาทีไ่ด้จัดทํารายการไว้ 

ธัญญาลักษณ ์
พิเชษฐ์ (สํารอง) 
ธวัชชัย (สํารอง) 

 2.1.5 การสํารองข้อมูล (Backup) ตามบัญชีรายการที่กําหนดไว้ 
(ข้อ 1.8) ลงในอุปกรณ์สําหรบั Backup ข้อมูล 
 

ธัญญาลักษณ ์
ธวัชชัย (สํารอง) 

2.2 Level 2 ระหว่าง
เกิดเหตุการณ์วิกฤติหรือ
ปิดทําการ 

2.2.1 ปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น
ของระบบบําบัดนํ้าเสีย และเตาเผาในแต่ละระดับ (ภาวะทํางาน
ได้ตามปกติ ภาวะจํากัดคนเข้าทํางาน และไม่มีคนเข้ามาทํางาน) 
 

ผู้ที่เก่ียวข้องตามท่ีระบุไว้
ในวิธีปฏิบัติงาน 

 2.2.2 ติดตามสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวของภาวะวิกฤติที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกวัน 

ธัญญาลักษณ ์
พิเชษฐ์ (สํารอง) 
ธวัชชัย (สํารอง) 
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2.3 Level 3 เข้าฟ้ืนฟู
และหลังเปิดทาํการปกติ 

2.3.1 สํารวจความเสียหาย สรุปรายการท่ีต้องซ่อมแซม และ
รายงานผู้บริหารตามลําดับช้ัน 

ธัญญาลักษณ ์
พิเชษฐ์ (สํารอง) 
ธวัชชัย (สํารอง) 

 2.3.2 จัดลําดับความสําคัญของสิ่งที่ต้องทําการฟ้ืนฟูหลังได้รับ
ความเสียหายก่อน-หลัง 

ธัญญาลักษณ ์

 2.3.3 ประมาณการทรัพยากรท่ีต้องใช้ฟ้ืนฟูสภาพคืนกลับ และ
งบประมาณในการดําเนินการ 

ธัญญาลักษณ ์

 2.3.4 ทําความสะอาดพ้ืนที ่ ธัญญาลักษณ ์
พิเชษฐ์ 
ธวัชชัย 

 2.3.5 ติดต้ังอุปกรณ์เตาเผาและระบบบําบัดนํ้าเสียเข้าที่เดิม พิเชษฐ ์
ธวัชชัย 

 2.3.6 ทดสอบระบบบําบัดนํ้าเสีย และระบบเตาเผาและ
ซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ 

พิเชษฐ์ 
ธวัชชัย 

 2.3.7 ทบทวนแผนฯ และวิธีการปฏิบัติงานหลังเกิดเหตุการณ์ 
และติดตามผลกระทบหลังเข้าปฏิบัติงาน 

ธัญญาลักษณ ์
พิเชษฐ์ 
ธวัชชัย 

 
ช่วงเวลาหยุดชะงักที่ยอมรบัได้สูงสุด (MTPD: Maximum Tolerable Period of Disruption) 
1. กิจกรรมเผาทําลายของเสียอันตรายด้วยเตาเผาของเสียอันตราย 

1.1. ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการเริม่ฟ้ืนคืนกลับมาของกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ หลังจากเริ่มหยุดชะงัก 
5 วัน หลังเกิดเหตุการณ์วิกฤติ และมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบ 

1.2. ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการฟ้ืนคืนกลับมาถึงระดับตํ่าสุดที่สามารถดําเนินงานได้ 
10 วัน หลังเกิดเหตุการณ์วิกฤติ และมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบ 

1.3. ระยะเวลาที่ใช้ในการฟ้ืนคืนกลับมาสู่ระดับปกติ 
15 วัน หลังเกิดเหตุการณ์วิกฤติ และมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบ 

2 กิจกรรมการบําบัดน้าํเสียด้วยระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ สวทช. 
2.1 ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการเริ่มฟ้ืนคืนกลับมาของกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ หลังจากเริ่มหยุดชะงัก 

3 วัน หลังเกิดเหตุการณ์วิกฤติ และมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบ 
2.2 ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการฟ้ืนคืนกลับมาถึงระดับตํ่าสุดที่สามารถดําเนินงานได้ 

6 วัน หลังเกิดเหตุการณ์วิกฤติ และมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบ 
2.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการฟ้ืนคืนกลับมาสู่ระดับปกติ 

10 วัน หลังเกิดเหตุการณ์วิกฤติ และมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบ 
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เอกสารแนบ 1 
วิธีการปฏบิตัิงานเรื่องการจัดการเตาเผาของเสียอันตราย 

กรณีเกิดอุทกภัยน้ําท่วมขัง 
การปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 3 สถานการณ์ 
1. สถานการณ์ยังสามารถเปิดให้พนักงานสามารถเข้ามาทํางานได้ตามปกติ 

1.1 ผู้ควบคุมเตาเผาทําการตรวจสอบ และทําการปิดระบบการจ่ายไฟเข้าอาคารเตาเผาของเสีย
อันตราย 

1.2 ผู้ควบคุมเตาเผา และพนักงานในฝ่ายความปลอดภัยฯ ร่วมกันพิจารณาสถานการณ์ในขณะน้ัน
ว่าจําเป็นต้องถอดเก็บอุปกรณ์หรือไม่ หากเห็นว่าต้องขนย้าย และถอดเก็บอุปกรณ์ให้ประสานงานกับ รปภ. และ
ช่างบริหารอาคาร เพ่ือขอความช่วยเหลือในการจัดเก็บและถอดอุปกรณ์เตาเผาของเสียอันตรายมาเก็บไว้ที่ห้อง
ฝ่ายความปลอดภัยฯ ห้อง 104 ช้ัน 1 อาคารสํานักงานกลาง ได้แก่ 

- Pump สูบนํ้าระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ จํานวน 4 ตัว 
- Pump สูบนํ้าจากบ่อนํ้าหมุนเวียนไปลานตากตะกอน จํานวน 1 ตัว 
- Pump จ่ายอากาศเข้าห้องเผาไหม้ที่ 1 และห้องเผาไหม้ที่ 2 รวม 2 ตัว 
- Pump สูบจ่าย NaOH จํานวน 1 ตัว 
- มอเตอร์หมุนเตาจํานวน 1 ตัว 
- มอเตอร์ Blower จํานวน 1 ตัว 
- Pump สูบนํ้าดับเพลิงภายในอาคาร จํานวน 1 ตัว 
- หัววัดค่า pH บ่อนํ้าหมุนเวียน จํานวน 1 ตัว 
- Pump เติมนํ้ามันเตาเผา จํานวน 1 ตัว 
- มอเตอร์พัดลมแอร์ห้องควบคุมเตาเผา จํานวน 2 ตัว 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง 
- ทีวี กล้องวงจรปิด จํานวน 1 เคร่ือง 
- พัดลมไอน้ํา จํานวน 1 ตัว 
- โต๊ะ เก้าอ้ี ในห้องควบคุมทั้งหมด 
- อุปกรณ์ PPE อุปกรณ์เตาเผา (สํารอง) และอุปกรณ์ทั้งหมดในตู้เก็บอุปกรณ์ และในห้องเก็บ

อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ 
 

2. สถานการณ์จํากัดจํานวนพนักงานเข้ามาทํางาน 
2.1 ผู้ควบคุมเตาเผาหรือพนักงานในฝ่ายความปลอดภัยฯ สั่งการให้ รปภ. ตรวจสอบโดยรอบอาคาร 

และทรัพย์สินภายในภายนอกอาคารเตาเผา อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (กลางวัน 1 ครั้ง กลางคืน 1 ครั้ง) และ
รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ควบคุมเตาเผาหรือพนักงานในฝ่ายความปลอดภัยฯ ทราบ พร้อมบันทึกลงในรายงาน
ประจําวันของ รปภ. 
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2.2 เจ้าหน้าที่เตาเผาหรือพนักงานในฝ่ายความปลอดภัยฯ เข้าตรวจสอบพ้ืนที่อาคารเตาเผาของเสีย
อันตราย และเฝ้าระวังสถานการณ์รอบอาคารเตาเผาของเสียอันตรายอย่างต่อเน่ือง 

 
3. สถานการณ์ไม่เปิดให้พนักงานเข้ามาทํางานให้มีแต่ผู้รับผิดชอบเท่านั้นอยู่ในพื้นที่ 

3.1 ผู้ควบคุมเตาเผาของเสียอันตรายหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายติดต่อสอบถามสภาพและสถานการณ์ 
การแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น (ถ้ามี) ทางโทรศัพท์กับ รปภ. หรือช่างบริหารอาคาร หรือผู้ที่ประจําอยู่ในพ้ืนที่อุทยานฯ
ในภาวะนํ้าท่วม 

3.2 เจ้าหน้าที่เตาเผาของเสียอันตรายหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อย
และแก้ไขปัญหา (ความถี่ของการเข้าตรวจสอบให้แล้วแต่สถานการณ์ว่าสามารถเดินทางเข้าพ้ืนที่อุทยานฯได้
สะดวกมากน้อยเพียงใด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



BCP: ระบบบําบัดน้ําเสียและเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 

ทบทวนโดย: นางสาวธัญญาลักษณ์ เมืองสุวรรณ วั นที่ 8 มกราคม 2559 6 

เอกสารแนบ 1 
วิธีการปฏบิตัิงานเรื่องการจัดการระบบบําบดัน้ําเสีย 

กรณีเกิดอุทกภัย 
แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 3 สถานการณ ์
1. สถานการณ์ยังสามารถเปิดให้พนักงานสามารถเข้ามาทํางานได้ตามปกติ 

1.1 ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียดําเนินการตรวจสอบสถานการณ์ และปดิระบบไฟฟ้าในส่วนที่ไม่
จําเป็นต้องใช้ในการเลี้ยงเช้ือจุลินทรีย์ เช่น เต้ารับ เป็นต้น เพ่ือป้องกันปัญหาการเกิดกระแสไฟฟ้าช๊อตได้ 

1.2 ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย และพนักงานในฝ่ายความปลอดภัยฯ ร่วมกันพิจารณาสถานการณ์
ในขณะนั้นว่ามีความจําเป็นต้องถอดเก็บอุปกรณ์หรือไม่ หากเห็นว่าต้องขนย้ายและถอดเก็บอุปกรณ์ให้
ประสานงานกับ รปภ. และช่างบริหารอาคาร เพ่ือขอความช่วยเหลือในการจัดเก็บและถอดอุปกรณ์ระบบบําบัดนํ้า
เสียมาเก็บไว้ที่ห้องฝ่ายความปลอดภัยฯ ห้อง 104 ช้ัน 1 อาคารสํานักงานกลาง ได้แก่ 

- Pump สูบตะกอนระบบบําบัดนํ้าเสีย จํานวน 1 ตัว 
- Pump สูบจ่าย NaOH จํานวน 1 ตัว 
- เครื่องวัดค่า pH DO ระบบบําบัดนํ้าเสีย จํานวน 1 ตัว 
- โต๊ะ เก้าอ้ี ในห้องควบคุม อุปกรณ์ PPE และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ห้องควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 

2. สถานการณ์จํากัดจํานวนพนักงานเข้ามาทํางาน 
2.1 ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียหรือพนักงานในฝ่ายความปลอดภัยฯ สั่งการให้ รปภ. ตรวจสอบ

โดยรอบอาคาร และทรัพย์สนิภายในอาคารระบบบําบัดนํ้าเสีย อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (กลางวัน 1 ครั้ง กลางคืน 
1 ครั้ง) 

2.2 ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียหรือพนักงานในฝ่ายความปลอดภัยฯ เข้าตรวจสอบพ้ืนที่อาคาร
ระบบบําบัดนํ้าเสีย และเฝ้าระวังสถานการณ์รอบอาคารระบบบําบัดนํ้าเสีย 

 
3. สถานการณ์ไม่เปิดใหพ้นักงานเข้ามาทํางานให้มีแต่ผู้รับผิดชอบเท่านัน้อยู่ในพืน้ที ่

3.1 ผู้ควบคุมงานระบบบําบัดนํ้าเสียหรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายติดต่อสอบถามสภาพ และสถานการณ์ 
การแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น (ถ้ามี) ทางโทรศัพท์กับ รปภ. หรือช่างบริหารอาคาร หรือผู้ทีป่ระจําอยู่ในพ้ืนที่อุทยานฯ 
ในภาวะนํ้าท่วม 

3.2 ผู้ควบคุมงานระบบบําบัดนํ้าเสียหรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายเข้าพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อย
และแก้ไขปัญหา (ความถี่ของการเข้าตรวจสอบให้แล้วแต่สถานการณ์ว่าสามารถเดินทางเข้าพ้ืนที่อุทยานฯได้
สะดวกมากน้อยเพียงใด) 
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เอกสารแนบ 1 
วิธีการปฏบิตัิงานเรื่องการจัดการระบบบําบดัน้ําเสียและเตาเผาของเสียอันตราย 

กรณีเกิดกระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง 
 

1. ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียและเตาเผาของเสียอันตราย เข้าตรวจสอบสถานการณ์เมื่อเกิดไฟฟ้าดับทันท ี
- หากเกิดกระแสไฟฟ้าดับขณะทําการเผาของเสียอันตราย ให้เปิดปล่องระบายอากาศฉุกเฉินทันท ี

และปิดเบรกเกอร์อาคารเตาเผา เพ่ือป้องกันความเสียหายเมื่อมีการจ่ายไฟเข้าระบบ 
- หากเกิดกระแสไฟฟ้าดับขณะระบบบําบัดนํ้าเสียทํางาน ให้ปิดเบรกเกอร์อาคารระบบบําบัดนํ้า

เสีย เพ่ือป้องกันความเสียหายเมื่อมีการจ่ายไฟเข้าระบบ 
 
2. ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียและเตาเผาของเสียอันตราย ติดต่อประสานงานกับช่างบริหารอาคารอย่างต่อเน่ือง 
หากมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าอาคารระบบบําบัดนํ้าเสียและอาคารเตาเผาของเสียอันตรายแล้ว ให้ดําเนินการ
ดังต่อไปน้ี 

- เมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าอาคารระบบบําบัดนํ้าเสีย ให้ผูค้วบคุมระบบบําบัดฯ เปิดเบรก
เกอร์อุปกรณ์ทีละตัว และตรวจสอบหรือต้ังระบบการทํางานของระบบบําบัดฯใหม่ พร้อมตรวจสอบการทํางานของ
อุปกรณ์ และเขียนรายละเอียดเหตุการณ์ลงในสมุดบันทึกการเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย 

- เมื่อมกีารจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าอาคารเตาเผาของเสียอันตราย ให้ผู้ควบคุมระบบเตาเผา เปิดเบรก
เกอร์อุปกรณ์ที่จะใช้งานทีละตัว พร้อมตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์  
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เอกสารแนบ 1 

วิธีการปฏบิตัิงานเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้และสารเคมีหกรั่วไหล 
 

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเตาเผาของเสียอันตราย 
- ให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติตามแผนระงับอัคคีภัยขั้นต้นของอาคารเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 
 

กรณีเกิดเหตุของเสียอันตรายและสารเคมีหกรั่วไหล 
- ให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานเร่ืองการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมีกรณี

รั่วไหล (I-CO-SED-E01) 
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เอกสารแนบ 2 
รายการเรื่องที่ต้องสื่อสารหากเกิดเหตุการณ์ภาวะวิกฤติของระบบบําบดัน้าํเสียและเตาเผา 

 
เรื่องที่ต้องสื่อสาร รายชื่อผู้รับข้อมูล เบอร์ภายใน เบอร์โทรศัพท์มือถือ e-Mail address 

สื่อสารภายในและผู้รับเหมา 
1. สถานการณ์ที่อาคารเตาเผา ระบบบําบัดน้ําเสีย และ
บริเวณพื้นที่โดยรอบ ณ ปัจจุบัน 

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

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

2. ขอความช่วยเหลือในการตรวจสอบ แก้ไข ถอด 
เปลี่ยนอุปกรณ์ ตัดต่อกระแสไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ และให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินต่างๆ 

ช่างบริหารอาคาร สก. 
 

1001 - - 

นายภาคภูมิ ศิริเวช 1075 081-9258098 parkpoom@nstda.or.th 
 

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

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

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

3. ดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน และให้ปฏิบัติ
ตามแผนฉุกเฉินต่างๆ 

นายสมบัติ เรียกศิริ (ผจก. รปภ) 1006 088-0132108  
นายวิรัช แก้วทอง (ผจก. เขตพื้นที่ 2) - 086-3180726 - 
บริษัทมารีน ฯ - 02-5833547-8 pattama_n@marine-group.net 

 
4. ข้อมูลสภาพบ่อบําบัดฯ และขอคําปรึกษา แนะนําใน
การเดินระบบบําบัดฯ (Operate) ในสถานการณ์ต่างๆ  

ดร. มั่นรักษ์ ตัณฑุลเวศม์ 
 

- 086-9961475 munruk@sane68.com 
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เรื่องที่ต้องสื่อสาร รายชื่อผู้รับข้อมูล เบอร์ภายใน เบอร์โทรศัพท์มือถือ e-Mail address 
5. ข้อมูลสภาพเตาเผาและขอคําปรึกษา แนะนําในการ
ซ่อมแซม ถอดเก็บอุปกรณ์ และการเดินระบบเตาเผา 
(Operate) ในสถานการณ์ต่างๆ 

นายปรีชา ภัสสรศิริ - 081-4567132 preechapas@hotmail.com 
 

6. ขอความช่วยเหลือ กรณีมีผู้บาดเจ็บ พยาบาลประจําตึก สก. 1210 - - 
พยาบาลประจําตึก ศว. 4116 - - 

7. ขอความช่วยเหลือจากรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค ์ นายเฉลิมชัย - 083-1879821 
084-8873349 

- 

สื่อสารหน่วยงานภายนอก 
1. ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองท่าโขลง - 02-529-5153  

สถานีดับเพลิงคลองหลวง - 02-901-6157  
สถานีดับเพลิงประตูน้ําจุฬาลงกรณ ์ - 035-361262  
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์ดับเพลิงศรี
อยุธยา 

- 199  

2. ขอความช่วยเหลือกรณีมีผู้บาดเจ็บต้องนําส่ง
โรงพยาบาล 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ - 02-926-9999  
โรงพยาบาลการุณเวช นวนคร - 02-529-3045-9  
เจ็บป่วยฉุกเฉิน ศูนย์นเรนทร - 1669  

3. ขอความช่วยเหลือด้านเหตุร้าย โจรกรรมทรัพย์สิน 
และอื่นๆ 

สถานีตํารวจคลองหลวง - 02-524-0365  
สถานีตํารวจย่อย มธ. ศูนย์รังสิต - 02-564-4444 

ต่อ 1932 
02-524-0365-67 

 

สํานักงานอาคารสถานที่ธรรมศาสตร์ - 02-564-4440-59 ต่อ 
1900, 1902 

 

ศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง - 02-226-4444  
เหตุด่วน เหตุร้าย - 191, 123  
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เอกสารแนบ 3 
รายชื่อหน่วยงานที่ขายและให้บริการที่จําเป็นต้องใช้หากเกิดภาวะวิกฤต ิ

 

 
 
 
 
 
 

ลําดับ

ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ที่อยู่ ประเภทกิจการ เบอร์โทรติดต่อ โทรสาร ผู้ติดต่อ มือถือ e-Mail Address รายการที่ใช้บริการ

1 San E.68 Consulting Engineers Co.,Ltd

San E.68 Lab Co., Ltd

642/3-7 ถ.วงค์สว่าง แขวงบางชื่อ เขตบาง
ชื่อกรุงเทพฯ 10800

 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเสีย ควบคุม
ระบบบําบัดน้ําเสีย

02-912-2715 02-587-8487 ดร.มั่นรักษ์ ตัณฑุลเวศม์ 086-9961475 munruk@sane68.com ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเสีย 

ควบคุมดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย
2 ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd 104 ซอยพฒันาการ 40 ถนนพฒันาการ 

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 

10250

 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม 02-715-8700

02-715-8752

02-715-8797 คุณจิรัชญา ด้วงศาลา
คุณอลิษสา ปุรัตถิภาค

088-0935771

085-1993264

jiratchaya.doungsala@alsglobal.com

alissa.purattipak@alsglobal.com

ตรวจวิเคราะห์สารโลหะหนักในน้ําทิ้ง
ตรวจวิเคราะห์ดิน น้ําผิวดิน น้ําใต้ดิน

3 สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 420/1 ถ. ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400

 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม 02-3548557

02-3548543-9 

ต่อ 5306

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

4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทํางาน 02-9869213-9

ต่อ 7444

02-5162708 ผศ.ดร. ลักษณา เหล่าเกียรติ
ดร. ศศิธร ศรีมีชัย

laksana.laokiat@gmail.com

sasithorns@fph.tu.ac.th

ตรวจวัดความร้อน แสง เสียง สารเคมี

5 United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd (UAE) 3 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม 02-7632828 02-7632800 คุณสุภาพร หิรัญชาติ uae@uaeconsultant.com ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเสีย
ตรวจวิเคราะห์สารโลหะหนักในน้ําทิ้ง
ตรวจวิเคราะห์ดิน น้ําผิวดิน น้ําใต้ดิน

6 STS Engineering Consultants Co., Ltd.

STS Green Co.,Ltd.

3/23 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน-ลําลูกกา ตําบล
ลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
12150

 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม 02-1537001-6 02-1537007 Ms. Pornapis S. green@sts.co.th ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเสีย
ตรวจวิเคราะห์สารโลหะหนักในน้ําทิ้ง
ตรวจวิเคราะห์ดิน น้ําผิวดิน น้ําใต้ดิน

จ้างตรวจวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
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ลําดับ

ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ที่อยู่ ประเภทกิจการ เบอร์โทรติดต่อ โทรสาร ผู้ติดต่อ มือถือ e-Mail Address รายการที่ใช้บริการ

1 Pollution Care Co., Ltd

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จํากัด
5/131 บ้านกลางเมือง มอลติคาร์โล (รัชวิภา)
 ซอย 5 ถ. เทศบาลสงเคราะห์ ลาดยาว 
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ปรับปรุงและซ่อมแซมเตาเผา
บริการอะไหล่ของเตาเผา

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

engineering@pollutioncare.co.th

ตรวจเช็คและซ่อมบํารุงเตาเผา

2 Therm Engineering Co., Ltd

บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
11/72 ซอยช่างอากาศอุทิศ 11 เขตดอนเมือง
 กรุงเทพฯ 10210

ปรับปรุงและซ่อมแซมเตาเผา
บริการอะไหล่ของเตาเผา

02-9282215-6

02-9002918-9

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

3 บริษัท ช.นิคมสแตนเลส จํากัด 161, ม.13 ช.ไอยรา ต.คลองสอง อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี, 12120

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

4 ปรีชาการช่าง (ไวท์เฮ้าส์) - ซ่อมต่อเติม ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง สแตนเลส 02-5169398 02-5163257 คุณปรีชา - - ซ่อมสแตนเลสในเตาเผา

1 Pholdhanya Co., Ltd. อาคารพดีี 89/241 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กทม. 10900

ขายอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม

02-5911940 02-5894938 คุณสมพงษ์ - - PPE

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

3 Water Doctor Co., Ltd. 1687 อาคารศรีวรา ถ.ลาดพร้าว แขวงวัง
ทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310

ขายวัสดุ อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ 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 อินสตรูเมนท์ จํากัด
TECHNOLOGY INSTRUMENTS CO., LTD

สาชาปทุมธานี 38/9-10 ม.3 ต.คูคต
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ขายเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัด สอบ
เทียบอุปกรณ์เครื่องมือเตาเผาของเสีย
อันตราย อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม

02-9911010 02-9911129 คุณพชิญตม์ จันทร์ไพรศรี 089-4995635 Pathum@tic.co.th สอบเทียบหัววัดอุณหภูมิเตาเผา 
เครื่องมือวัดค่า pH ของเตาเผา

6 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จํากัด 7/409 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักรขายเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัด สอบ
เทียบเครื่องมือด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม

02-9395711

ต่อ 159

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

sparepart@pico.co.th

สอบเทียบเครื่องมือวัดค่า DO & pH

7 บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 272 ถ. พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วย
ขวาง กรุงเทพ 10320

ขายเครื่องชั่งน้ําหนัก 02-7230300 02-7196479 คุณพฤหัส - - ซื้อตุ้มน้ําหนัก

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

คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ขายอุปกรณ์ไฟฟา้ 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 

เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140

ขายปะเก็นกันความร้อน อิฐทนไฟ 02-4276454 02-4272986 คุณเยาวนิจ - - ปะเก็นเชือก

จ้างซ่อมแซมและบํารุงรักษา

จัดซึ้อวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี NaOH
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ลําดับ

ที่
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11 Hanna Instruments(Thailand) Ltd. 408/41 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 10 ถ. ขายเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัด ด้าน 02-6190708-11 02-6190061 คุณสุรีย์รัตน์ - - ซื้อ Pump สูบจ่ายสารเคมี
12 Thai Environment Systems  Ltd., Part. 33/23-24 ถ.จันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร

 กทม. 10120

ขายอุปกรณ์เตาเผา 02-8175950-3 02-8177183 คุณสุชาติ - - ซื้อกล่องควบคุมหัวเผา

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

bangkok 10900

ขายพดัลมระบายความร้อน 02-9538800 02-5898586 คุณดิเรก - - ซื้อพดัลมระบายความร้อน

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

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210

ขายอุปกรณ์ Safety 02-9002727 02-9002828 คุณไกรสร - - ซื้อรองเท้า Safety

15 บริษัท ซีเอสที ซัพพลายส์ จํากัด 60/17-18 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร 
กทม. 10900

ขายป้าย  Safety 02-6914900 02-6914080 คุณวณิช - - ซื้อป้าย Safety

16 บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์ (22) จํากัด 1011 ม.9 ถ.สายเอเชีย ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง จ. นครสวรรค์ 60000

ขายพดัลมดูดอากาศ อุปกรณ์การเกษตร 056-333468-71 056-221817 คุณสรศักดิ์ - - ซื้อใบพดัลมดูดอากาศใช้งานที่เตาเผา

17 บริษัท ดีพร้อมการช่าง แอน ซัพพลาย บางบอน กรุงเทพฯ ขาย ซ่อมพดัลมอุตสาหกรรม 02-4177915-6 02-4177916 - - - ซ่อมใบพดัลมดูดอากาศใช้งานที่เตาเผา
18 บ.ยูเนียนไทยโพลีพลาส - - 02-7076325

ต่อ 24

- คุณเอกชัย - - แกลลอนทําด้วย PE

19 บบจ. เคมีคอล พานาเชีย 37/1692 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 
12120

ซื้อ Cylender ใช้ที่ระบบบําบัด, Sodium 

Hydroxide

02-8341113,   

086-7924484

02-8341684 คุณอนุรัตน์ - - ซื้อ Cylender ใช้ที่ระบบบําบัด, 

Sodium Hydroxide

20 P.T.K. Equipment Co., Ltd. 49/7-8 ม.4 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวา
ตะวันตก เขตคลองสามวา กทม.10510

ขายอุปกรณ์ Safety 02-9067163-4 02-9067166 คุณอังคณา - - ซื้ออุปกรณ์ Safety ถุงมือป้องกัน
สารเคมี

21 หจก. กรสติ๊กเกอร์ 50/1 ม. 8 ต.คลองหนึ่ง ต.คลองหนึ่ง อ.คลอง
หลวง จ. ปทุมธานี 12120

ป้าย อิงเจ็ท สื่อโฆษณา อักษรโลหะ กัดกรด
 สติกเกอร์

02-516-9486 02-516-2659 - - - ทําป้ายกฎข้อบังคับการเข้าพืน้ที่ 

สวทช.

22 บ. โปรเซฟ เคมีคอล - อุปกรณ์จราจร,กรวยยาง 02-991-1596 02-991-1394 - - - กรวยยางจราจร
23 บริษัท การต์รวี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด 688/115 หลักสี่สแควร์ ซอย 2 ม.7 ถ.แจ้ง

วัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
 10220

ขาย Sodium Hydroxide 02-5213573

02-5214947

02-5217898-9

02-5213573 คุณพชิญ์สินี คําศรี 089-8215335 - ซื้อสารเคมี NaOH

24 โรงซ่อมเครื่องมือไฟฟา้คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี ขาย, ซ่อม 02-5163092

081-3504965

02-5163673 - - - ปั๊มน้ํา

25 บริษัท ริสเวฟ คอมมูนิเคชั่น จํากัด 2534/86 บางโคล่ เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพฯ 10120

วิทยุสื่อสาร 02-9716661 02-9716662 คุณอรวรรณ - - ซื้อวิทยุสื่อสารเครื่องดํา

จัดซึ้อวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี NaOH
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ลําดับ

ที่
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26 บริษัท เค ที แม็กซ์ จํากัด สาขา 1 61/3 ม.9 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขต
จอมทอง กรุงเทพฯ 10150

อุปกรณ์ปั๊มน้ํา 02-8117499 02-8670361 - - - ซื้อปั๊มสูบน้ําหมุนเวียน

27 บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลล์ (ประเทศไทย) 2991/6-7 ซอย101/3 ลาดพร้าว เขตบางกะปิ
 กรุงเทพฯ 10240

จําหน่ายปั๊มสูบจ่ายสารเคมี ระบบควบคุม 

ระบบวัดค่าต่างๆ
02-3760008-12

02-3701610-3

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

1 หจก. ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ 132/141 ม.6 ซ.สุขสวัสดิ์ 78 ต.บางจาก อ. เก็บขนและกําจัดขยะติดเชื้อปนเปื้อนสารเคมี 02-8175950-2 02-8177183 คุณอรทัย แรงหาญ 081-6890517 - เก็บขนและกําจัดขยะติดเชื้อ
2 Pollution Care Co., Ltd. 5/131 บ้านกลางเมือง มอลติคาร์โล (รัชวิภา) 

ซอย 5 ถ. เทศบาลสงเคราะห์ ลาดยาว จตุจักร
 กรุงเทพฯ 10900

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

engineering@pollutioncare.co.th

เก็บขนและกําจัดขยะติดเชื้อ

3 ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรีะพฒัน์ ครีน 27 หมู่ที่ 5 ถนนบางปะอิน-ศูนย์ศิลปาชีพ 

ตําบลราชคราม อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

เก็บขนและกําจัดขยะติดเชื้อปนเปื้อนสารเคมี 035-317124 081-7047782 คุณพรีพฒัน์ - - เก็บขนและกําจัดขยะติดเชื้อ

4 บริษัทฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จํากัด
FORESEE CORPORATION CO., LTD

199/229 หมู่ 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.บางปูใหม่ 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 อนุพฒันกูล 086-3637321 mk@recycleengineering.com

natchaya.anu@gmail.com

เก็บขนและกําจัดสารเคมี
ของเสียอันตราย

กําจัดขยะติดเชื้อปนเปือ้นสารเคมี และสารเคมีของเสียอันตราย

จัดซึ้อวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี NaOH
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1 บริษัท มารีน แอซเซ็ท โปรเทคชั่น จํากัด
MARINE ASSET PROTECTION CO., LTD

49/77 ช,ฉ หมู่ 2 ซอยต้นแทน ถนนแจ้ง
วัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120

บริษัทรักษาความปลอดภัย 02-5833547-8 02-5840950 คุณปัทมา
คุณปรีชา เนมี

081-8158039 pattama_n@marine-group.net รปภ. ส่วนกลาง บ้านิทย์ฯ อาคาร
ศูนย์ประชุม อาคารโยธี

2 บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จํากัด (ประเทศไทย)

ISS Facility Services Co.,Ltd.

สํานักงานใหญ่: 365  ถนนพหลโยธิน แขวง
อนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัทรักษาความปลอดภัย 02-5525015

02-9723874

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

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

คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-9092419

02-9093189 

02-9097108 

3 บริษัท กัทส์ อินเวสติเกชั่น จํากัด 6 ซอยปรีดีพนมยงค์ 21 สุขุมวิท 71 

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

10110

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

4 บริษัท แทค อินเตอร์เนชั่นแนล 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 มาสเตอร์แอสเซทซีเคียวร์ซิสเต็ม จํากัด 37/35 ซอย รร สวนกุหลาบ ถนนติวานนท์ 

ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120

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

6 บริษัท พ ีเอส การ์ด สเตชั่น แอนด์ เซอร์วิส จํากัด 88/90 หมู่ 6 ถนนเลียบคลองประปา ตําบล
บ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120

บริษัทรักษาความปลอดภัย 02-1935611

089-9948594

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

7 บริษัท เอ็นฟอร์ซ จํากัด 139/19 หมู่ที่ 7 ถ.307 ต.บางคูวัด อ.เมือง
ปทุมธานี 12000

บริษัทรักษาความปลอดภัย 02-1498109

081-4508474

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

8 บริษัท พรีเมี่ยม ซีเคียวริตี้ สแตนดาร์ด 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 อินเตอร์ การ์ด กรุ๊พ (ประเทศไทย) จํากัด (สาขานวนคร)
Inter Guard Group ( Thailand ) Co., Ltd.

(IGG)

54/98-99 หมู่ที่ 13 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

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

จัดจ้าง รปภ.
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เอกสารแนบ 4 
บัญชีรายการอุปกรณ์ที่ตอ้งดําเนินการยกระดบัให้อยู่ในตําแหน่งที่ปลอดภยัจากปัญหาอุทกภัย 

 
รายการอุปกรณ์ที่ต้อง

ดําเนนิการ 
ยกสูงจากพืน้ วันที่ดําเนนิการเสร็จ ภาพประกอบ ผู้ดําเนนิการ หมายเหตุ 

1. ตู้ควบคุมเตาเผา 30 เซนติเมตร 10 เม.ย. 55  นายพิเชษฐ์ เอี่ยมลือนาม  

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

 

นายพิเชษฐ์ เอี่ยมลือนาม  
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ทบทวนโดย: นางสาวธัญญาลักษณ์ เมืองสุวรรณ วั นที่ 8 มกราคม 2559 17 

เอกสารแนบ 5 
บัญชีรายการอุปกรณ์สิ้นเปลืองท่ีต้องจัดซ้ือสํารองไว้เพื่อรองรบัเหตุการณว์ิกฤติ 

ผู้รับผิดชอบจัดหาและควบคุม 
1. นายพิเชษฐ์ เอ่ียมลือนาม 
2. นายธวัชชัย กรีโส 
 

รายการอุปกรณ์ที่ต้องจัดซ้ือสํารอง จํานวน หน่วย หมายเหตุ 
1. ปะเก็นเชือก รุ่น Asbestos 100% Size 
1”x1” 

1 ม้วน บ. Westbound 02-7197300-7 

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

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

4. นํ้ายาเอนกประสงค์ 2 กระป๋อง ร้าน Hardware ทั่วไป 
5. ถุงมือผ้า 12 คู ่ บ. PANGOLINE  
6. หน้ากากพร้อมตลับกันสารเคมี 2 อัน บ. PANGOLINE  
7. นํ้ามันเช้ือเพลิง 800 ลิตร สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. 
8. จารบี 1 กระป๋อง ร้าน Hardware ทั่วไป 
9. เทปพันสายไฟ 3 ม้วน ร้าน Hardware ทั่วไป 
10. ตาแมวหัวเผา 1 ตัว Thai Environment 
11. กล่องควบคุมหัวเผา 1 กล่อง 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 ร้าน Hardware ทั่วไป 
อุปกรณ์ระบบบําบัดนํ้าเสีย    
1. Sodium Hydroxide 50% (30 กก./ ถงั) 40 ถัง บ.เคมิคอล พานาเซีย 
2. กระบอกตวง 1 อัน ศึกษาภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 



BCP: ระบบบําบัดน้ําเสียและเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 

ทบทวนโดย: นางสาวธัญญาลักษณ์ เมืองสุวรรณ วั นที่ 8 มกราคม 2559 18 

เอกสารแนบ 6 
บัญชีรายการอุปกรณ์ เครื่องมือท่ีจําเป็นต้องใชใ้นการถอดเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน 
ผู้รับผิดชอบจัดหาและควบคุม 
1. นายพิเชษฐ์ เอ่ียมลือนาม 
2. นายธวัชชัย กรีโส 
 

รายการเครื่องมือ จํานวน หน่วย หมายเหตุ 
1. ประแจคอม้า 1 ตัว  
2. ประแจปากตาย 1 ชุด  
3. ฆ้อนเหล็ก 1 อัน  
4. คีมล๊อค 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. คัตเตอร์ 1 อัน  
12. ฆ้อนยาง 1 อัน  
13. แชลงเหลก็ 1 อัน  
14. เทปพันสายไฟ 2 ม้วน  
15. นํ้ามันหลอ่ลื่น 2 กระป๋อง  
16. ถุงมือกันลืน่ 6 คู ่  
17. ไขควงวัดกระแสไฟฟ้า 1 อัน  
18. รถเข็น 1 คัน  
19. ผ้าขี้ริ้ว 5 ผืน  
20. นํ้ายาล้างมือ 2 กระป๋อง  
21. ไฟฉายพร้อมถ่าน 1 กระบอก  
22. กล้องถ่ายรูป 1 เครื่อง ถ่ายภาพสายไฟก่อนถอด 
23. วัสดุดูดซับนํ้ามัน 1 กล่อง  
 
 
 



BCP: ระบบบําบัดน้ําเสียและเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 

ทบทวนโดย: นางสาวธัญญาลักษณ์ เมืองสุวรรณ วั นที่ 8 มกราคม 2559 19 

เอกสารแนบ 7 
บัญชีรายการข้อมูลเตาเผาของเสียอันตราย และระบบบําบัดน้ําเสียท่ีจําเป็นต้องดําเนนิการ 

สํารองข้อมูล (Backup) 
 

รายการข้อมูล หมายเหตุ 
เตาเผาของเสยีอันตราย 
1. แผนความต่อเน่ืองการดําเนินกิจกรรมและการให้บริการระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบ
เตาเผาของเสียอันตราย สวทช. และภาคผนวก 

 

2. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการปี 2547-
ปัจจุบัน 

 

3. ตารางรายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเตาเผาของเสียอันตราย สวทช.  
4. สญัญาจ้างเหมาบริการตรวจสอบและบํารุงรักษาเตาเผาของเสียอันตรายปีปัจจุบัน  
5. ใบเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ติดต้ัง ซ่อมแซม อุปกรณ์เตาเผาของเสียอันตราย  
6. MSDS สารเคมีที่ส่งกําจัดที่เตาเผาของเสียอันตราย  
7. รายงานสรุปข้อมูลการให้บริการกําจัดขยะของเสียอันตรายของบริษัทในพ้ืนที่เช่า 
ประจําเดือน 

 

8. สรุปข้อมลูปริมาณของเสียอันตรายที่เผาทําลายแยกตามศูนย์  
9. ข้อมูลการรบัของเสียอันตรายเพ่ือเผาทําลายที่เตาเผา  
10. ประวัติการรับของเสียอันตราย  
11. ข้อมูลการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงของเตาเผาของเสียอันตราย  
12. ข้อมูลการส่งของเสียอันตรายของบริษัทพ้ืนที่เช่า  
13. ข้อมูลการส่งของเสียอันตรายให้เอกชนรับไปกําจัด  
14. รายการติดตามงานการซ่อมแซมระบบเตาเผาของเสียอันตราย  
15. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาของเสียอันตรายและพ้ืนที่โดยรอบ  
ระบบบําบัดน้าํเสีย 
1.รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการนํ้าเสียภายในพ้ืนที่อุทยานฯ ปี 2551 ถึงปีปัจจุบัน  
2. ตารางรายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียของ สวทช.  
3. สัญญาจ้างเหมาบริการตรวจสอบและควบคุมการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียปีปัจจุบัน  
4. ใบเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ติดต้ัง ซ่อมแซม อุปกรณ์ระบบบําบัดนํ้าเสีย  
5. รายการติดตามงานการซ่อมแซมระบบบําบัดนํ้าเสีย  
6. ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าระบบบําบัดนํ้าเสียรวม สวทช.  
 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558 

ฝายความปลอดภยัและส่ิงแวดลอม สํานักงานกลาง  

 

 

ภาคผนวก ข 
การพิจารณาทางเลือกในการใชงานเตาเผาของเสียอันตราย 

ในชวง 3 ปงบประมาณ (2559-2561) 

 

 



การพิจารณาทางเลือกในการใชงานเตาเผาของเสียอันตรายในชวง 3 ปงบประมาณ (2559-2561) 

 

  1 

การพิจารณาทางเลือกในการใชงานเตาเผาของเสียอันตรายในชวง 3 ปงบประมาณ (2559-2561) 

ขยะ ของเสียอันตรายท่ีเกิดจากหองปฏิบัติการภายในสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติประกอบไปดวยของเสียติดเชื้อ ขยะปนเปอนสารเคมี ของเสียสารเคมีตางๆ ของเสียเหลานี้จะตองมีระบบ
การจัดการท่ีดี ในป พ.ศ.2544 ทางสํานักงานฯ จึงไดมอบหมายใหศูนยวิจัยการเผากากของเสีย ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือดําเนินโครงการวิจัยและ
สรางเตาเผาของเสียอันตรายใหกับสํานักงานฯ   เปนระบบเตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln)  มี 2 หองเผาไหม คือ 
หองเผาขยะ ของเสียอันตราย และหองเผาควัน โดยอาคาร ระบบภายในอาคาร และเตาเผาไดถูกสรางข้ึนบนพ้ืนท่ี
สวนหลังของอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย (ใกลระบบบําบัดน้ําเสียรวม) และเริ่มใชงานเผาทําลายของเสีย
อันตรายต้ังแตเดือนกันยายน 2545 เปนตนมา ปจจุบันเตาเผามีอายุการใชงานมาแลวกวา 13 ป ซ่ึงตลอด
ระยะเวลาของระบบการจัดการเผาทําลายของเสียอันตราย สวทช. ไดทําการปรับปรุง บํารุงรักษาและพัฒนาระบบ
เตาเผาของเสียอันตรายอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเผาทําลาย และยืดอายุการใชงานของเตาเผา
ตอไปไดอีก และในชวงท่ีผานมาไดมีการใชงานเตาเผาเฉลี่ยปละ 25 ครั้ง 

ในปงบประมาณ 2558 นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 มีของเสียอันตรายสง
มาท่ีเตาเผารวม 132 ครั้ง มีปริมาณของเสียอันตรายท่ีมีในระบบการจัดการฯ นี้รวมท้ังสิ้น 38,506.50 กิโลกรัม 
ดังนั้นในการพิจารณาทางเลือกการใชงานเตาเผา จําเปนตองศึกษาสภาพการใชงานของเตาเผาในปจจุบัน รวมถึง
พิจารณาทางเลือก และตัดสินใจอยางเหมาะสม โดยมีรายละเอียดตางๆดังตอไปนี้ 
 
1. การใชงานเตาเผาในปจจุบัน (ขอมูล 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558) 

 
1.1 การเผาของเสียดวยเตาเผาของเสียอันตราย เปนจํานวน 14 ครั้ง 
1.2 การจัดการขยะติดเชื้อ (Infectious Waste : IW) สงกําจัดภายนอก 51 ครั้ง ทุกวันศุกรของสัปดาห รวมเปน
จํานวนขยะติดเชื้อ (IW) 16,869.27 กิโลกรัม 
1.3 การจัดการของเสียสารเคมี (Chemical Waste : CW) สงออกไปกําจัดโดยเผาทําลายภายนอก 3 ครั้ง รวม
เปนจํานวนของเสียสารเคมี (CW) 13,892 กิโลกรัม 
1.4 การชํารุด เสียหายและการหยุดซอมแซมอุปกรณเตาเผา ทําใหไมสามารถใชงานเตาเผาได ดังแสดงในตาราง
ตอไปนี้ 
 

ลําดับ รายละเอียด 
จํานวนวันท่ีหยุดซอม 
เตาใชงานไมได (วัน) 

1 ทอน้ําหัว Spray หอลดอุณหภูมิชํารุดหลุดลงมา 
(26 ธ.ค. 57 – 6 ก.พ. 58) 

43 

2 PLC เสียใชงานไมได 
(24 เม.ย. – 25 พ.ค. 58) 

32 



การพิจารณาทางเลือกในการใชงานเตาเผาของเสียอันตรายในชวง 3 ปงบประมาณ (2559-2561) 

 

  2 

ลําดับ รายละเอียด 
จํานวนวันท่ีหยุดซอม 
เตาใชงานไมได (วัน) 

3 ปมน้ํา  3 ตัว คือ ปมน้ํา#1 ปมน้ําสํารอง #1 และปมน้ํา#2 ขดลวดมอเตอร
ไหมไมสามารถทํางานได (3 ก.ค.-13 ส.ค. 58) 

42 

4 หมวกของปลองควัน เอียง (ตั้งแตวันท่ี 7 ส.ค. 58 จนถึง ณ ปจจุบัน ยังอยู
ในระหวางดําเนินการหาผูรับเหมา) 

ดําเนินการเผาได
ตามปกติ ไมมีผลตอ

การปฏิบัติงานการเผา 
 

จากรายการหยุดซอมเตาขางตน พบวา จากท้ังหมด 4 รายการในปงบประมาณ 2558 นี้ มีจํานวน
วันท่ีหยุดซอมเตาไปท้ังหมด 117 วัน โดยในรายการท่ี 1-3  เปนอุปกรณหลักท่ีทําใหเตาเผาไมสามารถใชงานได 
ตองหยุดซอมแซม แตในรายการท่ี 4 พบวาเตาเผายังคงสามารถใชงานไดตามปกติ แตถึงอยางไรก็ตามยังคงตองมี
การซอมแซมตอไปเพ่ือใหอยูในสภาพปกติ 
 
1.5 คาใชจาย ตนทุนของการกําจัดของเสีย 

ในปงบประมาณ 2558 ขยะของเสียอันตรายท่ีสงมาท่ีเตาเผา และรวมกับท่ีตกคางจากปงบประมาณ 
2557ท่ีผานมา มีปริมาณรวม 38,506.50 กิโลกรัม มีการกําจัดทําลายดวย 3 วิธีการ คือ 

1. การเผาเองโดยใชเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 
2. การสงขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีใหบริษัทเอกชนรับไปเผากําจัด 
3. การสงของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมี/กากสารเคมี สงออกใหหนวยงานภายนอก

ดําเนินการขนสงไปเผากําจัด 
 โดยในขณะนี้มีตนทุนรวมเฉลี่ยในการกําจัดของเสียประมาณ 37.85 บาทตอกิโลกรัมของเสีย แต

หากแยกคํานวนคาใชจาย ตนทุนในการกําจัดของเสียในแตละวิธี พบวาจะมีตนทุนดังตอไปนี้ 
1. การเผาเองโดยใชเตาเผาของเสียอันตราย สวทช.ประมาณ 120.05 บาทตอกิโลกรัมของเสีย 
2. การสงขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีใหบริษัทเอกชนรับไปเผากําจัดประมาณ 22.43 บาทตอ

กิโลกรัมของเสีย 
3. การสงของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมี/กากสารเคมี สงออกใหหนวยงานภายนอก

ดําเนินการขนสงไปเผากําจัดประมาณ 58.63 บาทตอกิโลกรัมของเสีย 
 
การสงขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีใหบริษัทเอกชนรับไปกําจัดดังกลาว นอกจากจะเปนการควบคุม

ตนทุนการเผาของเสียอันตรายของ สวทช. แลว ยังชวยใหสามารถเผาทําลายของเสียอันตรายจําพวกสารเคมีตอ
ครั้งไดมากข้ึนเปนการลดปญหาและความเสี่ยงท่ีเกิดจากการสะสมของเสียอันตรายในกรณีท่ีบางเดือน
หองปฏิบัติการสงของเสียอันตรายมาใหเผาทําลายในปริมาณมาก และยังลดโอกาสในการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ
จากการเผาขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีท่ีอาจมีการเผาไหมท่ีไมสมบูรณอีกดวย 
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2. ผลการตรวจสอบเตาเผาเพ่ือใหทราบสภาพปจจุบันของเตาเผา 

 
การตรวจสอบซอมบํารุงอุปกรณเตาเผาของเสียอันตรายในรายไตรมาส ไดเริ่มดําเนินการตรวจสอบ 

7 ครั้ง ตั้งแตเดือนธันวาคม 2556 จนถึงเดือนมิถุนายน 2558 โดยมีผลสรุปการตรวจอุปกรณเตาเผาดังนี้ 
 

อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 1. ตัวเตาเผาและหองเผาไหม 1 
การดําเนินการตรวจสอบ: 
- หองเผาไหมท่ี 1 ผนังภายใน และสภาพปูนภายในตัวเตาเผาหองท่ี 1  เสื่อมสภาพ ซีเมนตทนไฟท่ีฉาบไว
เสื่อมสภาพหลุดออกมาเปนผงทําใหเห็นรอยตอของอิฐทนไฟ และคาดวาสารเคมีหรือของเหลวท่ีปอนขาไป
นาจะไหลลงตามแนวรอยตอ  
- หัววัดอุณหภูมิของหองเผาไหมท่ี 1 ใชงานไดตามปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 2. หองเผาไหม 2 
การดําเนินการตรวจสอบ: 
- หองเผาไหมท่ี 2 สภาพของหองเผาไหม สามารถใชงานไดตามปกติ  
- หัววัดอุณหภูมิของหองเผาไหมท่ี 2 ใชงานไดตามปกติ 
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อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 3. พัดลมจายอากาศ ตัวท่ี 1,2 
การดําเนินการตรวจสอบ: 
- ทดสอบการทํางาน ฟงเสียงมอเตอร ทํางานปกติ สภาพภายนอกปกติ สามารถใชงานไดปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 4. หัวเผาท่ี 1 (Burner 1) 
การดําเนินการตรวจสอบ: 
- ขัดหัวเผา ตรวจ photo cell ตรวจสภาพสายสปารคและขอตอ  ตรวจสภาพเทอรโมคัปเปล หัว Nozzle 
สายน้ํามัน ทดสอบจุดหัวเผา ใชงานไดปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 5. หัวเผาท่ี 2 (Burner 2) 
การดําเนินการตรวจสอบ: 
- ขัดหัวเผา ตรวจ photo cell ตรวจสภาพสายสปารคและขอตอ  ตรวจสภาพเทอรโมคัปเปล หัว Nozzle 
สายน้ํามัน ทดสอบจุดหัวเผา ใชงานไดปกติ 
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อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 6. ระบบปอนขยะ 
การดําเนินการตรวจสอบ: 
- ตรวจสอบการหลอลื่นตามขอตอและจุดหมุน ตรวจสภาพลิมิตสวิทซ ตรวจรอยรั่วของน้ํามันไฮดรอลิก ตรวจ
ระดับน้ํามันไฮดรอลิก ทดสอบการทํางานปกติ พบน้ํามันรั่วซึมเล็กนอยท่ีกระบอกไฮดรอลิกประตูเตาเผาแกไข
โดยใชอุปกรณมารองรับน้ํามันท่ีรั่วซึม สภาพท่ัวไปปกติ สามารถใชงานไดตอเนื่อง ลิมิตสวิทซใชงานไดปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 7. ระบบจายและเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 
การดําเนินการตรวจสอบ: 
- ตรวจสอบรอยรั่วตามตะเข็บถังเก็บน้ํามัน วาลว มิเตอร และขอตอแนวทอน้ํามัน ไมพบสิ่งผิดปกติ ตรวจสอบ
ลูกดิ่งวัดระดับน้ํามันมีการยึดติดอยางหนาแนน 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 8. หอลดอุณหภูมิ (Quencher Scrubber) 
การดําเนินการตรวจสอบ: 
- ตรวจสภาพท่ัวไปพบรอยรั่วท่ีบริเวณของอของทอสงน้ําจากบอน้ําหมุนเวียนมาท่ี Quencher รั่วซึม มีการ
ซอมแซมใหกลับมาในสภาพใชงานไดปกติ ปริมาณน้ําท่ีไหลออกจาก Quencher Scrubber มาท่ีบอน้ํา
หมุนเวียนปกติ 
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อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 9. ปมสูบน้ําหมุนเวียน 1-2 
การดําเนินการตรวจสอบ: 
- ลางสเตรนเนอร ทดสอบการทํางานของปมท้ัง  2ชุด (4 ตัว)  ฟงเสียงมอเตอร ทํางานปกติ บอน้ําหมุนเวียน
เริ่มเสื่อมสภาพวัสดุเคลือบผิวหลุดทําใหสเตรนเนอรอุดตันงาย อาจตองดําเนินการซอมแซมเพ่ือปองกันการเกิด
ปญหากับอุปกรณอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 10. ระบบฟอกอากาศ 
การดําเนินการตรวจสอบ: 
- สภาพโครงสรางและระดับ Activated carbon ใชงานไดปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 11. พัดลมดูดอากาศ 
การดําเนินการตรวจสอบ: 
- ตรวจสายพาน อัดจารบีท่ีตลับลูกปนท้ัง 2 ขาง ทดสอบการทํางานฟงเสียงมอเตอรทํางานไดปกติ 
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อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 12. ปลองควัน(Stack) 
การดําเนินการตรวจสอบ: 
- ตรวจสภาพโครงสรางโดยเฉพาะขอตอโดยใชกลองสองทางไกลพบเริ่มเปนสนิมผุกรอนยังสามารถใชงานได 
- เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2558 ตรวจสอบพบวา หมวกบนปลองควันอยูในสภาพเอียง ไดดําเนินการติดตอชางเขา
มาซอมแลว สภาพอ่ืนๆใชงานไดตามปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 13. ตูควบคุม 
การดําเนินการตรวจสอบ: 
- ตรวจอุปกรณภายในตู แม็กเนติก  เบรกเกอร  สายและจุดตอ ทดสอบเปดระบบทํางานดูมอนิเตอรหัววัดคา 
pH ทํางานไดปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 14. กลองวงจรปด 
การดําเนินการตรวจสอบ: 
- เปดกลองสังเกตภาพจากจอมอนิเตอร ทํางานไดปกติ 
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อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 15. ปมสูบจาย Sodium hydroxide 
การดําเนินการตรวจสอบ: 
- ตรวจสภาพสวิทซ  ฟุตวาลว สายสง  สภาพและการทํางานปกติ 
 
 
 
 
 
 

 
เม่ือพิจารณาจากผลการตรวจสอบเตาเผาของเสียอันตรายแลวพบวาควรมีการซอมแซมครั้งใหญโดย

พิจารณาสรางหองเผาไหมท่ี 1 ข้ึนใหม นั้นคือ หองเผาไหมท่ี 1 ซ่ึงพบวาผนังภายใน และสภาพปูนภายในตัว
เตาเผาหองท่ี 1 เสื่อมสภาพซีเมนตทนไฟท่ีฉาบไวเสื่อมสภาพหลุดออกมาเปนผงทําใหเห็นรอยตอของอิฐทนไฟ ดัง
ภาพท่ีแสดง และหากยังไมเปลี่ยนใหม คาดวาความเปนไปไดท่ีจะใชงานอยางเบาๆ (คือการเผาของเสียอันตราย 2 
ครั้งตอเดือน) ไดอีก 1-2 ป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. ทางเลือกในการใชงานเตาเผา 

ทางเลือกท่ี 1 ใชงานเตาเผาตอไป โดยมี 2 ทางเลือกยอย คือ 

1.1 ใชงานเหมือนปจจุบัน และซอมแซมในสวนท่ีจําเปนหรือท่ีชํารุดเพ่ือใหใชงานได โดยลักษณะ

การใชงานปจจุบันของเตาเผาของเสียอันตราย คือ 

• มีการเผาของเสียดวยเตาเผาของเสียอันตราย 1-2 ครั้งตอเดือน 
• ขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีสงออกไปกําจัดยังหนวยงานภายนอก 
• ของเสียอันตรายสารเคมีท่ีคัดแยกออกมาเปนประเภทท่ีไมสามารถเผาได สงออกไปกําจัดยัง

หนวยงานภายนอก 
• ซอมแซมเตาเผาของเสียอันตราย เม่ือมีอุปกรณชํารุดเสียหาย 
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จากทางเลือกท่ี 1.1 เม่ือพิจารณาถึงขอดีของทางเลือกนี้พบวาเตาเผาของเสียอันตรายยังคงสามารถ
ใชงานอยางประคับประคอง โดยเผาของเสียแบบเบาๆ คือเดือนละ 1-2 ครั้ง ในปริมาณของเสียท่ีไมเกิน 380 
กิโลกรัมของเสียตอการเผา 1 ครั้ง แตอาจจะไมสามารถเพ่ิมจํานวนครั้งของการเผาใหไดมากกวานี้ เนื่องดวยจาก
สภาพของเตาเผาในปจจุบัน ไมเหมาะสมในการใชงานเผามาก ดังท่ีไดกลาวไปกอนหนานี้ รวมถึงตองเฝาระวังใน
เรื่องของมลพิษท่ีปลอยออกไป โดยดําเนินการเชิงปองกันคือตองมีการตรวจสอบระบบกําจัดมลพิษอยางสมํ่าเสมอ 
และหากพบวามีอุปกรณไหนท่ีชํารุด จะตองดําเนินการซอมแซม/เปลี่ยนทันที เพ่ือปองกันปญหามลพิษ และขอ
รองเรียนท่ีอาจจะตามมาได  

ในสวนของโครงสรางและอุปกรณอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีตองซอมแซมนี้พบวายังคงสามารถใชงานได
ตามปกติ รวมถึงลดปญหาดานการขนสงของเสีย เนื่องจากระบบมีขนาดไมใหญมากทําใหสามารถทําการสราง
ระบบ และดําเนินการเผาทําลายของเสียไดในบริเวณ แหลงกําเนิดของเสีย เปนการลดผลกระทบทางดาน
สิ่งแวดลอม และในมุมท่ีทาง สวทช. นั้นเปนแหลงวิจัย หรือเรียกกันวานิคมการวิจัย ทางเลือกนี้สามารถตอบโจทย
ในเรื่องของเปนแหลงวิจัยการทดลองเผาไหม เพ่ือการพัฒนาสัดสวน ชนิดของของเสีย อัตราสิ้นเปลืองของ
เชื้อเพลิงซ่ึงอาจเปนแหลงงานวิจัยในเรื่องสัดสวนของเสียท่ีจะกําจัดได 

อยางไรก็ตามขอเสียของทางเลือกท่ี 1.1 นี้พบวายังคงตองใชงบประมาณในการซอมแซมอยาง
ตอเนื่องในระหวางการใชงานของเตาเผา เนื่องดวยจากสภาพของอุปกรณแตละชิ้นไดผานการใชงานมาอยาง
ยาวนาน หากพบวามีอุปกรณชํารุดเสียหายก็จะทําใหไมสามารถดําเนินการเผาไดจนกวาจะซอมแซม/เปลี่ยน
อุปกรณเพ่ือใหกลับมาใชงานไดตามปกติ อีกท้ังยังมีคาใชจายในสวนอ่ืนๆท่ีจะเก่ียวของกับทางเลือกท่ี 1.1 นี้คือการ
ดูแลบํารุงรักษาอุปกรณเตาเผา การสอบเทียบเครื่องมือ การตรวจวัดคุณภาพอากาศ สารเคมีดักจับไอกรด และ
น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใชในการเผาไหม และในกรณีหากอุปกรณเตาเผาในสวนอ่ืนๆชํารุดและตองใชเวลาในการ
ซอมแซมยาวนาน ทําใหตองหยุดซอมแซม อาจเกิดการสะสมของของเสียอันตรายจึงตองดําเนินการสงออกไป
กําจัดยังหนวยงานภายนอกเพ่ือไมใหเกิดการสะสมของของเสียอันตรายท่ีหองเก็บของเสียอันตราย 

 

1.2 หยุดช่ัวคราวส้ันๆเพ่ือซอมแซมครั้งใหญ หลังจากนั้นใชงานตอเหมือนปจจุบัน โดยการ

ดําเนินการกับของเสียอันตรายสารเคมี และขยะติดเช้ือปนเปอนสารเคมี สําหรับทางเลือกนี้ คือ 

• หยุดการใชงานเตาเผาของเสียอันตราย 3 เดือน โดยของเสียอันตรายท้ังหมด และขยะติดเชื้อ
ปนเปอนสารเคมีจะสงออกไปกําจัดยังหนวยงานภายนอก 

• หลังจากดําเนินการซอมแซมครั้งใหญแลว จะกลับมาใชงานเตาเผาของเสียอันตราย โดยจะ
สามารถเผาของเสียอันตรายไดเดือนละ 4-5 ครั้ง แตอยางไรก็ตามในสวนของของเสียอันตราย
สารเคมีท่ีคัดแยกออกมาเปนประเภทท่ีไมสามารถเผาได ยังคงสงออกไปกําจัดยังหนวยงาน
ภายนอก รวมไปถึงขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีจะสงออกไปกําจัดยังหนวยงานภายนอก
เชนเดียวกัน 

จากทางเลือกท่ี 1.2 เม่ือพิจารณาถึงขอดีของทางเลือกนี้พบวาสามารถเผาของเสียอันตรายไดใน
ปริมาณท่ีมากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน เนื่องดวยประสิทธิภาพของเตาเผาท่ีผานการซอมแซมครั้งใหญมาแลว ทําให
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เพ่ิมจํานวนครั้งการเผาไดมากข้ึน และมีการเผาท่ีสมบูรณข้ึน มลพิษท่ีปลอยออกไปก็จะมีปริมาณลดนอยลงเชนกัน 
รวมไปถึงหากมีการเผาของเสียอันตรายในปริมาณท่ีมากกวาท่ีดําเนินการอยูนั้น คาตนทุนในการดําเนินการก็จะ
ลดลงไปจากตนทุนท่ีเปนอยูในปจจุบันได ในสวนของโครงสรางและอุปกรณอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีตองซอมแซมนี้
พบวายังคงสามารถใชงานไดตามปกติ รวมถึงลดปญหาดานการขนสงของเสีย เนื่องจากระบบมีขนาดไมใหญมาก
ทําใหสามารถทําการสรางระบบ และดําเนินการเผาทําลายของเสียไดในบริเวณ แหลงกําเนิดของเสีย เปนการลด
ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม และในมุมท่ีทาง สวทช. นั้นเปนแหลงวิจัย หรือเรียกกันวานิคมการวิจัย ทางเลือกนี้
สามารถตอบโจทยในเรื่องของเปนแหลงวิจัยการทดลองเผาไหม เพ่ือการพัฒนาสัดสวน ชนิดของของเสีย อัตรา
สิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงซ่ึงอาจเปนแหลงงานวิจัยในเรื่องสัดสวนของเสียท่ีจะกําจัดได 

อยางไรก็ตามขอเสียของทางเลือกท่ี 1.2 นี้พบวายังคงตองใชการลงทุนในการสรางเตาเผาหองเผา
ไหม 1 (Capital Cost) สูง รวมถึงเงินลงทุนและบํารุงรักษาคอนขางสูงคาใชจายในการซอมแซม อีกท้ังคาใชจายใน
สวนการดูแลบํารุงรักษาอุปกรณเตาเผา การสอบเทียบเครื่องมือ การตรวจวัดคุณภาพอากาศ สารเคมีดักจับไอกรด 
และน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใชในการเผาไหม และในกรณีหากอุปกรณเตาเผาในสวนอ่ืนๆชํารุด ทําใหตองหยุดซอมแซม 
อาจเกิดการสะสมของของเสียอันตรายในระบบบริหารจัดการตามมาได  
 

ทางเลือกท่ี 2 ยกเลิก/หยุดใชงานเตาเผาอยางถาวร โดยรวบรวมของเสียแลวสงออกไปกําจัด/ทําลายภายนอก

ท้ังหมด โดยมี 2 ทางเลือกยอย คือ 

2.1 เก็บเตาเผาไวเพ่ือการศึกษา ใชอาคารเตาเผาเพ่ือการจัดเก็บของเสียโดยปรับปรุงสถานท่ี

เล็กนอย โดยการดําเนินการกับของเสียอันตรายสารเคมี และขยะติดเช้ือปนเปอนสารเคมี สําหรับทางเลือกนี้ 

คือ 

• ขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีสงออกไปกําจัดยังหนวยงานภายนอก 
• ของเสียอันตรายสารเคมีท้ังหมดสงออกไปกําจัดยังหนวยงานภายนอก 

 
จากทางเลือกท่ี 2.1 เม่ือพิจารณาถึงขอดีของทางเลือกนี้พบวาหากมีการเก็บเตาเผาไวเพ่ือการศึกษา 

ไมมีการเผาของเสียอีกตอไป เปนลดคาใชจายในสวนของคาสอบเทียบเครื่องมืออุปกรณตางๆ คาการบํารุงรักษา
อุปกรณเตาเผาคาใชจายในสวนของน้ํามันเชื้อเพลิง สารเคมีท่ีใชจับไอกรด และเม่ือไมมีการเผาของเสียอันตราย
แลวก็ไมมีความจําเปนในการตรวจวัดคุณภาพอากาศและมลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึนจากการเผาของเสียอันตราย 
ลดปญหาขอรองเรียนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเผาของเสียได และในสวนของโครงสรางเตาเผาของเสียอันตรายท่ี
ยังคงเก็บรักษาไวนั้น ยังสามารถใชเปนแหลงศึกษาเรียนรูถึงรูปแบบ และองคประกอบของเตาเผาของเสียอันตราย
ได 

ขอเสียของทางเลือกนี้คือ เม่ือไมมีการเผาของเสียอันตรายก็ไมมีโอกาสในการลดตนทุนการกําจัดของ
เสียจากการเผาของเสียอันตราย เนื่องจากตองสงของเสียออกไปกําจัดภายนอกทางเดียวเทานั้น จะไมมีการใชงาน
ในสวนของโครงสรางและอุปกรณอ่ืนๆ ซ่ึงยังคงใชงานไดตามปกติ อาจพบปญหาดานการขนสงของเสียของบริษัท
ท่ีเขามารับไปกําจัด จึงตองมีการตรวจสอบรายละเอียดการขนสง การกําจัด อยางถ่ีถวนในทุกข้ันตอนการ
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ดําเนินการของบริษัทเอกชนนี้ และไมมีเตาเผาท่ีอาจเปนแหลงวิจัยการทดลองเผาไหม เพ่ือการพัฒนาสัดสวน ชนิด
ของของเสีย อัตราสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงอีกตอไปได และถายังคงซากของเตาเผานี้ไวจะทําใหสูญเสียพ้ืนท่ีในการ
จัดเก็บของเสียอันตรายท่ีสงมาท่ีอาคารเตาเผา เนื่องจากในปจจุบัน อาคารเตาเผาของเสียอันตรายจะมีหองเก็บ
ของเสียอันตรายอยู 2 หอง โดยแตละหองสามารถจัดเก็บของเสียอันตรายไดในปริมาณ 3,000-4,000 กิโลกรัมของ
ของเสียอันตราย ดังนั้นเม่ือมีการจัดเก็บของเสียอันตรายใหไดปริมาณประมาณ 5,000 กิโลกรัม ควรมีการจัดการ
จางขนยายออกไปกําจัดภายนอก เพ่ือลดการสะสมของของเสียอันตรายในพ้ืนท่ีจัดเก็บ และปองกันอันตรายท่ี
อาจจะเกิดจากของเสียอันตรายท่ีสะสมในปริมาณมากอีกดวย 

 
2.2 ขายซากเตาเผา และอุปกรณประกอบอ่ืนๆ แลวปรับปรุง อาคารเตาเผาเปนอาคารจัดเก็บ

ของเสีย โดยการดําเนินการกับของเสียอันตรายสารเคมี และขยะติดเช้ือปนเปอนสารเคมี สําหรับทางเลือกนี้ 

คือ 

• ขายซากเตาเผาและอุปกรณท้ังหมดของเตาเผาของเสียอันตราย 
• ปรับปรุงพ้ืนท่ีอาคารใหเปนแหลงจัดเก็บของเสียอันตราย 
• ขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีสงออกไปกําจัดยังหนวยงานภายนอก 
• ของเสียอันตรายสารเคมีท้ังหมดสงออกไปกําจัดยังหนวยงานภายนอก 

 
จากทางเลือกท่ี 2.2 เม่ือพิจารณาถึงขอดีของทางเลือกนี้พบวาหากมีการขายซากเตาเผาและอุปกรณ

อ่ืนๆก็ไดเงินกลับคืนมาสวนหนึ่ง และสามารถนําไปปรับปรุงปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีของอาคารเตาเผาใหมีพ้ืนท่ีในการ
จัดเก็บสารเคมีเพ่ิมมากข้ึน  โดยพิจารณาจากพ้ืนท่ีของอาคารเตาเผา สามารถปรับปรุงพ้ืนท่ีในสวนท่ีเปนตัวเตาเผา 
โดยจะมีพ้ืนท่ีขนาด 3 เทาของพ้ืนท่ีหองเก็บสารเคมีเดิม ติดต้ังพัดลมระบายอากาศ 3 ตัว แสดงดังภาพดานลาง
ตอไป 
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 จากรูปแผนผังพ้ืนท่ีอาคารเตาเผาของเสียอันตราย พบวาพ้ืนท่ีท่ีปรับปรุงใหมนั้นจะสามารถรองรับ

ของเสียอันตรายได 10,000 -12,000 กิโลกรัมของเสียอันตราย ซ่ึงทางเลือก 2.2 ขายซากเตาเผานี้ จะเปนการ
เปลี่ยนวิธีการทํางานของระบบเตาเผาของเสียอันตรายใหเปนศูนยบริหารจัดการของเสีย โดยดําเนินการรับของเสีย
ท้ังหมดจากศูนยแหงชาติ คัดแยกประเภท และสงออกไปกําจัดยังหนวยงานภายนอกตอไป 

 
ขอเสียของทางเลือกนี้จะเหมือนกับทางเลือก 2.1 คือ เม่ือไมมีการเผาของเสียอันตรายก็ไมมีโอกาสใน

การบริหารตนทุนการกําจัดของเสียจากการเผาของเสียอันตราย เนื่องจากตองสงของเสียออกไปกําจัดภายนอกทาง
เดียวเทานั้น จะไมมีการใชงานในสวนของโครงสรางและอุปกรณอ่ืนๆ ซ่ึงยังคงใชงานไดตามปกติ อาจพบปญหา
ดานการขนสงของเสียของบริษัทท่ีเขามารับไปกําจัด จึงตองมีการตรวจสอบรายละเอียดการขนสง การกําจัด อยาง
ถ่ีถวนในทุกข้ันตอนการดําเนินการของบริษัทเอกชนนี้ และไมมีเตาเผาท่ีอาจเปนแหลงวิจัยการทดลองเผาไหม เพ่ือ
การพัฒนาสัดสวน ชนิดของของเสีย อัตราสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงอีกตอไปได 

 
 
 

หองเก็บของ 

หองเก็บสารเคมี 2 

7.5 เมตร 

หองเก็บสารเคมี 1 

หองควบคุมเตาเผา 

พืน้ท่ีท่ีจะปรับปรุง 

3 เมตร 
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4. การพิจารณาและตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีจะดําเนินการเกี่ยวกับการใชงานเตาเผาของเสียอันตราย 

 
ในข้ันตอนของการพิจารณาและตัดสินใจเลือกทางเลือกนั้น จะตองนําทางเลือกท้ัง 4 ทางเลือกมา

ประเมินกับวัตถุประสงคในแตละขอ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีจําเปนตองมี กลาวคือ งบประมาณการลงทุนตองไมเกิน 3 ลาน
บาท และตองเปนทางเลือกท่ีไมผิดกับกฎระเบียบทางดานงานพัสดุ ครุภัณฑอีกดวย ทางเลือกใดท่ีไมผาน
วัตถุประสงคท่ีจําเปนตองมีนี้แมเพียงขอเดียว จะถูกตัดท้ิงจากการประเมินทันที ดังนั้นเม่ือพิจารณาประเมินกับ
วัตถุประสงคแลวพบวาทางเลือกท้ัง 4 ทาง ผานเกณฑการประเมินกับวัตถุประสงคนี้ท้ังหมด ดังนั้นในข้ันตอน
ตอไปคือการนําทางเลือกท้ัง 4 ทางนี้มาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑการใหคะแนน โดยแตละเกณฑการให
คะแนนจะมีน้ําหนัก ความสําคัญมากนอยท่ีแตกตางกันไปคือ  

 เกณฑการใหคะแนนขอท่ี 1 คาใชจายการเผาท้ังระยะสั้น และระยะยาว มีน้ําหนัก คือ 5 
 เกณฑการใหคะแนนขอท่ี 2 ประหยัดใชงบประมาณนอยท้ังในเรื่องการลงทุน ซอมแซม และ

บํารุงรักษา มีน้ําหนัก คือ 6 
 เกณฑการใหคะแนนขอท่ี 3 เสถียรภาพในการจัดการของเสียอันตราย ไมมีของเสียตกคาง 

สามารถบริหารจัดการของเสียท่ีเกิดข้ึนได โดยไมสงกระทบตองานวิจัยภายใน สวทช. มีน้ําหนัก คือ 10 
 เกณฑการใหคะแนนขอท่ี 4 การไมกอให เกิดเหตุเดือดรอนรําคาญหรือสงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม มีน้ําหนัก คือ 9 
 เกณฑการใหคะแนนขอท่ี 5 ประโยชนเพ่ือการศึกษาและวิจัย มีน้ําหนัก คือ 7 
หลักเกณฑการใหคะแนนในแตละระดับท่ีคุณสมบัติของทางเลือกตอบสนองความตองการได  โดย

พิจารณาในเชิงเปรียบเทียบในแตทางเลือกดวยเกณฑแตละขอ ไดเปนคะแนนท่ีถวงดวยน้ําหนักออกมา พบวา ใน
ทางเลือกท่ี 1.2 หยุดชั่วคราวสั้นๆเพ่ือซอมแซมครั้งใหญ หลังจากนั้นใชงานตอเหมือนปจจุบัน มีคะแนนรวมสูงสุด
เปนลําดับท่ี 1 คือ 313 คะแนน ตามมาดวยลําดับท่ี 2 คือ ทางเลือกท่ี 1.1 ใชงานเหมือนปจจุบัน และซอมแซมใน
สวนท่ีจําเปนหรือท่ีชํารุดเพ่ือใหใชงานได ไดคะแนนรวม 280 คะแนน ลําดับท่ี 3 คือ ทางเลือก 2.1 เก็บเตาเผาไว
เพ่ือการศึกษา ใชอาคารเตาเผาเพ่ือการจัดเก็บของเสียโดยปรับปรุงสถานท่ีเล็กนอย ไดคะแนนรวม 270 คะแนน 
และลําดับท่ี 4 คือ ทางเลือก 2.2 ขายซากเตาเผา และอุปกรณประกอบอ่ืนๆ แลวปรับปรุง อาคารเตาเผาเปน
อาคารจัดเก็บของเสีย ไดคะแนนรวม 246 คะแนน ดังรายละเอียดการใหคะแนนในแตละเกณฑตาม
เอกสารแนบทายนี้ 

หลังจากท่ีไดใชเกณฑการใหคะแนนถวงดวยน้ําหนักของเกณฑแตละขอแลว พบวาทางเลือกท่ี
ตอบสนองความตองการไดดีท่ีสุด 2 ลําดับแรกนั้นคือ 

1. ทางเลือกท่ี 1.2 หยุดชั่วคราวสั้นๆเพ่ือซอมแซมครั้งใหญ หลังจากนั้นใชงานตอเหมือนปจจุบัน 
2. ทางเลือกท่ี 1.1 ใชงานเหมือนปจจุบัน และซอมแซมในสวนท่ีจําเปนหรือท่ีชํารุดเพ่ือใหใชงานได 
ในลําดับข้ันตอนถัดมาคือการนําทางเลือกท้ัง 2 ทางนี้มาประเมินความเสี่ยง เพ่ือใหทราบถึงปญหาท่ี

อาจจะเกิดข้ึนจากทางเลือกท่ีไดเลือกมา 2 ทางเลือกนี้ โดยพิจารณาลงไปถึงสาเหตุท่ีเปนไปได วิธีการปองกัน
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ปญหานี้โดยการจัดการท่ีสาเหตุ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหากเกิดปญหาจากความเสี่ยงนี้ข้ึนมาจริงและจะมีแผนรับมือ 
และ/หรือแผนบรรเทาผลกระทบนี้ไดอยางไร ดังนั้น เม่ือพิจารณาในแตความเสี่ยงพบวาปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนคือ  

 เรื่องงบประมาณท่ีบานปลายจากท้ัง 2 ทางเลือกนี้ โดยพบวาสาเหตุท่ีงบประมาณจะบานปลาย
ไดคือรายการซอมแซมนั้นมีมากกวาท่ีคาดการณวางแผนไว อาจสงผลกระทบท่ีตามมาคือตองดําเนินการหาแหลง
เงินอ่ืนๆ การของบประมาณเพ่ิมเติม ดังนั้นเพ่ือเปนการเตรียมพรอมรับกับสถานการณนี้จึงตองมีแผนงานการ
ตรวจสอบการทํางานของผูรับเหมาเปนระยะๆ ตรวจสอบการสั่งซ้ือวัสดุอุปกรณตางๆเพ่ือใหทราบถึงคาใชจายท่ีจะ
เกิดข้ึน เพ่ือนํามาบริหารจัดการงบประมาณในสวนนี้ได 

 ระยะเวลาในการซอมแซมนานกวาท่ีไดคาดการณไว อาจเกิดจากอุปกรณ และ/หรือการหลอเตา
ใหมใชระยะเวลานานกวาท่ีคาดการณไว ผลกระทบท่ีตามมา คือของเสียอันตรายไมสามารถเผาได  ดังนั้นจึงตอง
เตรียมแผนการสงของเสียอันตรายนี้ออกไปกําจัดยังหนวยงานภายนอกท้ังหมดในระหวางท่ีเตาเผายังไมสามารถใช
งานได 

 เหตุรําคาญ ผลกระทบตอคุณภาพอากาศท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเผาของเสียอันตรายไดมากครั้ง
ข้ึน หากมีการซอมแซมเตาเผาครั้งใหญนี้ ทําใหเตาเผามีประสิทธฺภาพในการเผาท่ีสมบูรณข้ึน เผาไดมากครั้งข้ึน 
อาจมีโอกาสในการปลอยมลพิษออกมามากข้ึน สิ่งท่ีคาดวาจะตามมาคือเกิดการรองเรียนในเรื่องควันดํา มลพิษ
จากการเผาของเสียอันตราย แตอยางไรก็ตามเตาเผาไดผานการซอมแซมครั้งใหญมาแลว ดังนั้นในการเผาของเสีย
อันตรายจะมีการเผาท่ีสมบูรณมากยิ่งข้ึน ระบบจัดการมลพิษทางอากาศก็ไดมีการปรับปรุงใหดีข้ึนตามมาเปน
ลําดับ ดังนั้น มลพิษท่ีปลอยออกมาอาจมีปริมาณท่ีนอยลง และสามารถควบคุมในอยูในคามาตรฐานได แผนการ
รองรับหากเกิดปญหานี้ข้ึนมาควรมีการตรวจสอบระบบกําจัดมลพิษของเตาเผาของเสียอันตรายใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานตลอดเวลา และเพ่ิมความถ่ีในการเฝาระวังมลพิษทางอากาศเปน 3 ครั้งตอปในแตละชวงฤดูกาลตอไป 

หลังจากไดพิจารณาในแตละความเสี่ยง เพ่ือนําไปสูการตัดสินใจเลือกทางเลือกพบวาทางเลือกท่ี 1.2 
หยุดชั่วคราวสั้นๆเพ่ือซอมแซมครั้งใหญ หลังจากนั้นใชงานตอเหมือนปจจุบัน นั้น เปนทางเลือกท่ีสามารถ
ตอบสนองความตองการไดในระดับท่ีพอใจ ในขณะท่ีความเสี่ยงสามารถจัดการได และอยูในระดับท่ียอมรับได 
ดังนั้นจึงขอนําเสนอการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ี 1.2 นี้เปนทางเลือกในการใชงานเตาเผาในชวง 3 ปงบประมาณ 
(2559-2561) ตอไป โดยมีแผนการดําเนินการดังตอไปนี้คือ 

1. สํารวจสภาพปจจุบันของเตาเผาของเสียอันตราย โดยดําเนินการพรอมกับชางผูเชี่ยวชาญ เพ่ือ
ประเมินศักยภาพการใชงานของแตละอุปกรณ และพิจารณาอุปกรณท่ีตองดําเนินการซอมแซม 

2. การพิจารณาสรางข้ึนใหมของหองเผาไหมท่ี 1 ซ่ึงพบวาผนังภายใน และสภาพปูนภายใน
เสื่อมสภาพซีเมนตทนไฟท่ีฉาบไวเสื่อมสภาพหลุดออกมาเปนผงทําใหเห็นรอยตอของอิฐทนไฟ ในสวนของตัว
เตาเผานี้ (หองเผาไหมท่ี1) 

3. การพิจารณาซอมแซมบอน้ําหมุนเวียนซ่ึงพบวา เริ่มเสื่อมสภาพวัสดุเคลือบผิวหลุดทําใหอุปกรณส
เตรนเนอรอุดตันงาย 

4. การพิจารณาซอมแซม บํารุงดูแลรักษา อุปกรณอ่ืนๆ 
5. การทดสอบการใชงานของเตาเผาหลังจากผานการซอมแซม 
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