
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
การจดัการของเสยีอนัตรายจากหองปฏบิัตกิาร

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สํานักงานกลาง

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ
National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

มนีาคม ๒๕๖๓



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2562 

ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สํานักงานกลาง  

คาํนํา 
 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
2562 ฉบับนี้จัดทําขึ้นเปนปที่ 15 (เร่ิมจัดทําฉบับแรกในปงบประมาณ 2547) วัตถุประสงคของการจัดทําเพ่ือ
นําเสนอภาพรวมของการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการของสวนงานตางๆ ที่สงมากําจัดยังเตาเผาของ
เสียอันตรายในปงบประมาณ 2562 และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงเปรียบเทียบกับปที่ผานมา โดย
รายละเอียดของรายงานจะประกอบดวย ปริมาณของเสียอันตรายที่หนวยงานตางๆสงมาเผาทําลาย การคัดแยก
ของเสียอันตราย ปริมาณการเผาทําลาย ปริมาณของเสียอันตรายที่สงใหบริษัทเอกชนรับไปกําจัด คาใชจายในการ
จัดการของเสียอันตราย การควบคุมมลพิษทางอากาศ ความปลอดภัยในการทํางาน การซอมบํารุงและปรับปรุง
เตาเผา และปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เกิดข้ึน เปนตน เนื้อหาของรายงานฉบับนี้หนวยงานตางๆ สามารถนําไปใชใน
การวางแผนในการจัดการของเสียอันตรายที่เกิดข้ึนภายในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยได รวมไปถึงในสวนของ
ผูบริหารสามารถนําไปเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับการดําเนินโครงการที่มีสวนเก่ียวของกับการจัดการ
ของเสียอันตรายในอนาคตตอไปไดอีก  
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 หนา 

รูปท่ี 1-1 ลักษณะภายนอกอาคารเตาเผาของเสียอันตราย 1 

รูปท่ี 1-2 หองควบคมุการเผาทําลายขยะและของเสียอันตราย 2 

รูปท่ี 1-3 หองเก็บของเสียอันตราย(สารเคมี) เพ่ือรอสงกําจัดหนวยงานภายนอก 2 

รูปท่ี 1-4 หองเก็บของเสียอันตราย(สารเคมี) เพ่ือเตรยีมเผาดวยเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 2 
รูปท่ี 1-5 หองเก็บขยะติดเชื้อปนเปอนของเสยีอันตราย ซึ่งมีตูควบคุมอุณหภูมิ 3 
รูปท่ี 1-6 หองเก็บของเสียอันตรายประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ ถานไฟฉายเสื่อมสภาพ 3 
รูปท่ี 2-1 แนวโนมปริมาณของเสียอันตรายที่สงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายที่อาคารเตาเผา 7 

รูปท่ี 2-2 ปริมาณของเสียอันตราย ประเภทขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี และของเสียสารเคมี 
            เสื่อมสภาพ จากศูนยแหงชาติตางๆ ประจําปงบประมาณ 2562 

 
13 

รูปท่ี 2-3 ปริมาณของเสียอันตราย ประเภทหลอดไฟหมดอายุการใชงาน และแบตเตอรี่ถานไฟฉาย 
            จากศูนยแหงชาติตางๆ ประจําปงบประมาณ 2562 

 
14 

รูปท่ี 2-4 คารอยละ (%) ปริมาณของเสียอันตรายจากศนูยแหงชาติตางๆ ประจําปงบประมาณ 2562 15 

รูปท่ี 2-5 แนวโนมการเพ่ิม-ลดของปริมาณของเสียอันตรายที่สงมาเผาทําลายจากหนวยงานตางๆ 16 

รูปท่ี 3-1 แนวโนมปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีท่ีสงออกใหหนวยงานภายนอกดําเนิน 
           การขนสงกําจัด ตั้งแตปงบประมาณ 2549 ถึง 2562 

 
21 

รูปท่ี 4-1 ราคาน้ํามันดีเซลเฉลี่ยและคาใชจายตอหนวยการกําจัดในแตละปงบประมาณ 28 

รูปท่ี 5-1 แผนที่ภาพถายทางอากาศ (Aerial photograph) แสดงถึงพิกัดของพ้ืนที่ออนไหวที่อยู 
            รอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 37 
รูปท่ี 5-2 จุดเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศของบริเวณพ้ืนที่ออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

แบบ Ambient Air 24 ชั่วโมง 37 
รูปท่ี 5-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนที่ออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
            ตั้งแตปงบประมาณ 2546 ถึง 2562 42 
รูปท่ี 5-4 ดําเนินการเก็บตัวอยางคณุภาพอากาศบริเวณปลองของเตาเผาของเสียอันตราย 43 
รูปท่ี 5-5 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม (Total Suspended Particulate, TSP) จากปลอง  
            (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ 2546 ถึง 2562 47 
รูปท่ี 5-6 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขน SO2 จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 
            ตั้งแตปงบประมาณ 2546 ถึง 2562 
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รูปท่ี 5-7 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขน NO2 จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 
            ตั้งแตปงบประมาณ 2546 ถึง 2562 
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 หนา 

รูปท่ี 5-8 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขน CO จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 
            ตั้งแตปงบประมาณ 2546 ถึง 2562 

 
48 

รูปท่ี 5-9 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขน HCl จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 
            ตั้งแตปงบประมาณ 2546 ถึง 2562 
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รูปท่ี 5-10 การติดอุปกรณท่ีตัวพนักงานปอนของเสีย 50 

รูปท่ี 5-11 การตรวจวัดระดับความรอน ฝุน และสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน 
              บริเวณจุดปอนของเสีย 
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รูปท่ี 5-12 หองเก็บสารเคมี 1 (เผาทําลาย) และหองเก็บสารเคมี 2 (รอสงเผา) 56 
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 หนา 

ตารางที่ 1-1 อุปกรณองคประกอบหลักของระบบเตาเผาของเสียอันตราย 4 

ตารางที่ 2-1 ปริมาณของเสียอันตรายที่สงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายที่อาคารเตาเผา 
                ของเสียอันตราย ปงบประมาณ 2546 ถึง 2562 

 
6 

ตารางที่ 2-2 ปริมาณของเสียอันตรายที่สงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายท่ีอาคารเตาเผา 
                ของเสียอันตราย แยกตามหนวยงานปงบประมาณ 2547 ถึง 2562 10 
ตารางที่ 2-3 ปริมาณของเสียอันตรายแยกตามประเภทของของเสียในแตละหนวยงานที่สงเขาระบบ 
                การจัดการของเสียอันตรายท่ีอาคารเตาเผาประจําปงบประมาณ 2562 12 
ตารางที่ 2-4 ปริมาณของเสียอันตรายที่ไมสามารถเผาทําลายได (Non-Combustion) และคาใชจาย 
                ที่ศูนยแหงชาติตองบริหารจัดการเอง ปงบประมาณ 2557 ถึง 2562 17 
ตารางที่ 2-5 ลําดับการจัดการของเสียอันตรายที่ไมสามารถเผาทําลายได (Non-Combustion)  
                ปงบประมาณ 2562 17 
ตารางที่ 3-1 จํานวนครั้งที่เผาทําลายโดยเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 
                ประจําปงบประมาณ 2547 ถึง 2562 18 
ตารางที่ 3-2 ปรมิาณของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมีท่ีเผาทําลายในปงบประมาณ 
                2550 ถึง 2562    

 
19 

ตารางที่ 3-3 ปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีที่สงใหบริษัทเอกชนรับไปกําจัด 
                ปงบประมาณ 2549 ถึง 2562 

 
20 

ตารางที่ 3-4 เปรียบเทยีบรอยละของการเพ่ิม-ลด ปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีที่สงออกให 
                หนวยงานภายนอกดําเนินการขนสงกําจัด ตั้งแตปงบประมาณ 2549 ถึง 2562 

 
20 

ตารางที่ 3-5 ปรมิาณของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมี หลอดไฟเสื่อมสภาพ ถานไฟฉาย 
                แบตเตอร่ีเส่ือมสภาพ ท่ีสงใหหนวยงานภายนอกนําไปดําเนินการขนสงและกําจัด 
                ในปงบประมาณ 2560 21 
ตารางที่ 3-6 เปรียบเทยีบรอยละของการเพ่ิม-ลด ปริมาณของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมี/ 
                กากสารเคมี หลอดไฟ และถานไฟฉายแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ท่ีสงออกใหหนวยงาน 
                ภายนอกดําเนินการขนสงกําจัด ตั้งแตปงบประมาณ 2555 ถึง 2562 22 
ตารางที่ 3-7 ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง (น้ํามันดีเซล) ใชในการเผา ปรมิาณของเสียอันตรายที่เผา 
                และอัตราการใชน้ํามันในการเผาของเสีย ปงบประมาณ 2562 

 
22 

ตารางที่ 3-8 ปริมาณไฟฟา น้ําประปา และสารเคมีที่ใชในการเผาของเสียอันตราย ปงบประมาณ 2562 23 
ตารางที่ 4-1 คาใชจายของระบบเตาเผาของเสียอันตราย ประจําปงบประมาณ 2562 26 
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ตารางที่ 4-2 คาใชจายตอหนวยการกําจัดของเสียอันตราย และราคาน้ํามันดีเซล 
                ปงบประมาณ 2546 ถึง 2562 27 
ตารางที่ 5-1 ผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศของบริเวณพ้ืนที่ออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตร- 
                ประเทศไทย ปริมาณความเขมขนฝุนขนาดเล็ก (PM-10), SO2 และ NO2 
                แบบ Ambient Air 24 ชั่วโมง ปงบประมาณ 2562 36 
ตารางที่ 5-2 ผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศบริเวณพ้ืนที่ออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 38 
ตารางที่ 5-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 

ในปงบประมาณ 2562 44 
ตารางที่ 5-4 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 

ตั้งแตปงบประมาณ 2546 ถึง 2562 45 
ตารางที่ 5-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียงติดตัวบุคคล 50 

ตารางที่ 5-6 ผลการตรวจวัดระดับความรอนเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน ดําเนินการตรวจวัด 
               ในชวงเวลาเดียวกัน คือ 10.00 -12.00 น. 52 
ตารางที่ 5-7 ผลการตรวจวัดฝุนเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน ทั้ง ฝุนรวม (Total dust) และ 
                ฝุนขนาดที่เขาสูทางเดนิหายใจได (Respirable dust) 

 
53 

ตารางที่ 5-8 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารเคมีเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 54 
ตารางที่ 5-9 ผลการตรวจวัดความเขมของแสงสวาง 55 
ตารางที่ 6-1 ผลการประเมินความเสี่ยงจากพ้ืนที่ทํางาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตอความเจ็บปวย 
                จากการทํางานของกิจกรรมการรับและเผาทําลายของเสียอันตราย และ 
                แผนงานลดและควบคุมความเสี่ยง ในปงบประมาณ 2562 59 
ตารางที่ 6-2 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผา 
                ของเสียอันตรายของ สวทช. 64 
ตารางที่ 6-3 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมี กรณีหกร่ัวไหล 70 
ตารางที่ 6-4 การจัดพ้ืนที่ทํางาน การจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตราย และการเตอืนอันตราย 74 

ตารางที่ 7-1 สาเหตุและการดําเนินการแกไขระบบเตาเผาของเสียอันตราย 
ตั้งแตปงบประมาณ 2549 ถึงปจจุบัน 79 

ตารางที่ 7-2 สรุปรายการปรับปรุงซอมแซมระบบเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 
ประจําปงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562) 84 

ตารางที่ 9-1 แนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2563 92 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

ขยะ ของเสียอันตรายที่เกิดจากหองปฏิบัติการภายในสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติประกอบไปดวยของเสียติดเชื้อ ขยะปนเปอนสารเคมี ของเสียสารเคมีตางๆ ของเสียเหลานี้จะตองมี
ระบบการจัดการที่ดี ในป พ.ศ.2544 ทางสํานักงานฯ จึงไดมอบหมายใหศูนยวิจัยการเผากากของเสีย ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือดําเนินโครงการวิจัย
และสรางเตาเผาของเสียอันตรายใหกับสํานักงานฯ เปนระบบเตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln)  มี 2 หองเผาไหม 
คือ หองเผาขยะ ของเสียอันตราย และหองเผาควัน ปจจุบันเตาเผามีอายุการใชงานมาแลว 17 ป  

ปงบประมาณ 2562 มีของเสียอันตรายสงมาที่เตาเผารวม 248 ครั้งมีปริมาณรวม 72,338.09 
กิโลกรัม เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2561 เปนจํานวน 9,908.36 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 15.87 ที่เพิ่มขึ้นมา การ
สงของเสียฯ มาที่เตาเผาของเสียฯ ศช. (BIOTEC) เปนหนวยงานที่สงของเสียอันตรายมายังระบบการจัดการของ
เสียมากที่สุด คิดเปนรอยละ 41.57 ของจํานวนของเสียอันตรายทั้งหมด รองลงมาคือ กลุมบริษัทพ้ืนท่ีเชา รอย
ละ 21.43 ศน. (NANOTEC) รอยละ 20.01 ศว. (MTEC) รอยละ 11.71 สํานักงานกลาง (CO) รอยละ 3.92 (ใน
สวนหนวยงานที่สังกัดสํานักงานกลางนั้นจะประกอบไปดวยบานวิทยาศาสตรสิรินธร (SSH) ศนูยบริการวิเคราะห
ทดสอบ (NCTC) อวท. (TMC) ฝายวิจัยกราฟนและนวัตกรรมการพิมพอิเล็กทรอนิกส (GPERD) Dual-Use 
ศูนยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก และเคร่ืองมือแพทย (A-MED) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ 
(NBT)) และศอ. (NECTEC) รอยละ 1.36 ตามลําดับ ข้ันตอนกอนการเผาไดคัดแยกของเสียอันตรายออกเปน 3 
กลุม คือ 1.กลุมที่ไวไฟหรือติดไฟไดงาย 2.กลุมที่ไมไวไฟ และ 3.กลุมที่ติดไฟยากหรือเผาแลวทําใหเกิดควันดํา 
โดยกลุมที่ 1 และ 2 จะทําการเผาทําลายดวยเตาเผาของ สวทช. สวนกลุมที่ 3 จะรวบรวมใหไดปริมาณมากพอ
และสงกําจัดภายนอก เพื่อลดอัตราการใชน้ํามันในการเผา ลดโอกาสการเกิดปญหาควันดํา และชวยยืดอายุการ
ใชงานเตาเผา ปงบประมาณ 2562 มีการเผาของเสียอันตรายตามปกติ 17 ครั้ง มีปริมาณขยะและของเสีย
อันตรายที่ทําการเผาทําลายทั้งสิ้น 3,892.50 กิโลกรัม ของเสียติดเชื้อ/ปนเปอนสารเคมีใหหนวยงานภายนอกขน
ยายออกไปกําจัดรวม 53 คร้ัง น้ําหนักรวม 40,650.39 กิโลกรัม  และของเสียอันตรายประเภทสารเคมี 
ดําเนินการขนยายออกไปกําจัดรวม  4 คร้ัง น้ําหนักรวม 25,810 กิโลกรัม   

การเผาของเสียอันตรายดวยเตาเผาจํานวน 17 ครั้ง พบวามีการใชน้ํามันดีเซล 2,131 ลิตร และการ
ทดสอบระบบเตาเผาประจําสัปดาหมีการใชน้ํามันเชื้อเพลิงตลอดทั้งปงบประมาณ  113 ลิตร ดังนั้นใน
ปงบประมาณ 2562 นี้ จึงมีการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของระบบเตาเผาของเสียอันตรายรวมทั้งสิ้น 2,244 ลิตร โดยมี
อัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิงเทากับ 0.55 ลิตร/กิโลกรัมขยะ ซึ่งมีคามากกวาปที่ผานมาเล็กนอย มีการใชไฟฟา
รวมทั้งปเทากับ 710 หนวย และใช NaOH 50 % ในการบําบัดไอเสีย  510 กิโลกรัม ไมมีการใชน้ําประปาเพราะ
ไดนําน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียมาใชแทน 

คาใชจายในการกําจัดทําลายของเสียอันตรายรวมทั้งสิ้น 1,756,261.79 บาท  เปนคาใชจายประจํา 
127,459.00 บาท คาใชจายผันแปร 1,628,802.79 บาท เมื่อนํามาคิดคาใชจายตอหนวยของการกําจัดของเสีย
อันตรายจะมีคาเทากับ 24.96 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเปนการคิดคาใชจายตอหนวยที่ยังไมคิดรวมคาเสื่อมราคา 

การเฝาระวังควบคุมตามแผนงานตรวจวัดดานสิ่งแวดลอมกําหนดใหมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
โดยรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย และมลพิษทางอากาศที่ระบายออกจากปลองเตาเผาของเสียอันตรายป
ละ 2 ครั้ง เพ่ือเปนการเฝาระวังผลกระทบทางดานคุณภาพอากาศของบริเวณพ้ืนท่ีออนไหว ปองกันผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการเผาทําลายของเสียอันตราย นับตั้งแตเร่ิมดําเนินการเผาของเสียอันตราย เมื่อเดือน
กันยายน 2545 จนถึงเดือนกันยายน 2562 ไดดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศมาแลว 32 คร้ัง 
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ในปงบประมาณ 2562 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบริเวณโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 
และ โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม คาปริมาณความเขมขนฝุน (PM-10), SO2 และ NO2 อยูในเกณฑ
มาตรฐานของทางราชการทั้งหมด และผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสีย
อันตราย คาพารามิเตอรท่ีตรวจวัดไดแก ปริมาณความเขมขนฝุน SO2, NO2, CO และ HCL ซึ่งทุกคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานของทางราชการ 

การเฝาระวังควบคุมตามแผนงานตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานประจําปงบประมาณ 2562 
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) ซึ่งทําการตรวจวัดในวันที่มีการเผาทําลายของเสียอันตราย ผลการตรวจวัดอยูในเกณฑมาตรฐาน
ของทางราชการทั้งหมด 

มาตรการในเร่ืองความปลอดภัยของระบบเตาเผาของเสียอันตรายไดมีการกํากับดูแลพื้นที่การ
ปฏิบัติงานและตัวผูปฏิบัติงานในการเผาทําลายของเสียอันตราย ซึ่งในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทุกกิจกรรมได
ดําเนินการตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) โดยมีการชี้บงอันตรายและ
ประมาณระดับความเสี่ยงทุกตนปงบประมาณ ในปงบประมาณ 2562 พบวามีความเสี่ยงที่อยูในระดับปานกลาง 
9 รายการ การทํางานกับไฟฟาและไอของเสียอันตรายที่ไดนํามาจัดทําแผนงานลดและควบคุมความเสี่ยง เพื่อ
ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ปลอดภัย โดยมาตรการตางๆ ท่ีกําหนดไว ยังคงมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
ทุกป 

พนักงานของฝายความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานที่เตาเผาของเสียอันตรายไดรับการตรวจสุขภาพตาม
ปจจัยเสี่ยงเพ่ิมเติมจากรายการตรวจสุขภาพปกติปละ 1 ค ร้ัง  รายการที่ตรวจในปงบประมาณ 2562 
สมรรถภาพการมองเห็น ตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry) ตรวจหาระดับสารอะซิโตไนไตรลในปสสาวะ 
(Acetonitrile in Urine) ตรวจหาระดับสารเมธานอลในปสสาวะ (Methanol in Urine) และตรวจหาระดับสาร
นอรมัลเฮกเซนในปสสาวะ (n-Hexane in Urine)  เปนตน ผลการตรวจสุขภาพของพนักงานท่ีปฏิบัติงานท่ี
เตาเผาของเสียอันตรายพบวามีคาอยูในเกณฑระดับปกติ 

ณ อาคารเตาเผาของเสียอันตรายมีการซอมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ และแผนการจัดการ
ของเสียอันตรายสารเคมีในกรณีหกร่ัวไหลอยางนอยปละ 1 ครั้ง ซึ่งในปงบประมาณ 2562 มีผลการฝกซอมทั้ง
สองแผนอยูในระดับดี ไมพบขอบกพรอง หรือขอควรปรับปรุง 

ในปงบประมาณ 2562 ไดดําเนินการทบทวนแผนความตอเนื่องการดําเนินกิจกรรมและการ
ใหบริการระบบเตาเผาของเสียอันตรายขึ้น เพื่อรองรับเหตุการณ วิกฤติตางๆ ที่อาจะเกิดขึ้นในอนาคต             
ท่ีครอบคลุมภาวะวิกฤติที่มีผลกระทบตอการกําจัดของเสียอันตราย เชน อุทกภัย ไฟฟาดับเปนวงกวาง สารเคมี
หกรั่วไหล ไฟไหม เปนตน เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอผูใชบริการและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนใกลเคียง 

การดูแลรักษาอุปกรณตางๆ ของระบบเตาเผาของเสียอันตราย ไดจัดทําแผนและดําเนินการ
ตรวจเช็คและบํารงุรักษาตามระยะเวลาที่กําหนดไว ซึ่งมีทั้งการตรวจเช็คและบํารุงรักษา รายสัปดาห รายเดือน 
รายสามเดือน รายป ในปงบประมาณ 2562 มีอุปกรณของระบบเตาเผาของเสียอันตรายที่เกิดการชํารุดเสียหาย 
และเสื่อมสภาพตามอายุการใชงานเพียง 1 รายการคือแบตเตอร่ีหัววัด pH Meter เสื่อมสภาพไมสามารถใชงาน
ได ซึ่งฝายความปลอดภัยฯ ไดทําการเปลี่ยน และซอมแซมจนสามารถใชงานไดตามปกติแลว 

เตาเผาของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการของ สวทช.นี้เปนเตาเผาของเสียตัวแรกของประเทศไทย
ท่ีสรางข้ึนในหนวยงานศึกษาวิจัย และมีการใชงานเพ่ือการกําจัดทําลายของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการตางๆ 
ตลอดระยะเวลาการใชงานทั้งผูปฏิบัติงานเผาทําลายของเสียอันตราย และผู เกี่ยวของไดรับความรูและ
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ประสบการณในเร่ืองการจัดการของเสียอันตรายดวยเตาเผาอยางตอเนื่อง ซึ่งประสบการณและความรูเหลานี้ได
เผยแพรและถายทอดความรูที่ไดรับมานี้ใหกับหนวยงาน หรือผูสนใจในโอกาสตางๆ ตลอดมา 

สํานักงานฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการของเสียอันตรายที่เกิดข้ึนภายใน สวทช. 
ท่ีมีการบริหารจัดการคาใชจายตอหนวยการกําจัดของเสีย มีการใชงานเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. ได
อยางตอเนื่องโดยไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญหรือสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งปจจุบันนี้ไดดําเนินการ
แกไขปญหาเรื่องพื้นที่จัดเก็บของเสียที่ไมสามารถสงเผาทําลายที่อาคารเตาเผาของเสียอันตรายไดฯ (เปนของเสีย
อันตรายที่ศูนยแหงชาติมีการบริหารจัดการเอง) ไดเรียบรอยแลวโดยจัดระบบหมุนเวียนเปนการภายในระหวาง
ทุกศูนยแหงชาติ รวมถึง สํานักงานกลาง โดยใหมีการหมุนเวียนจัดจางบริษัทเอกชนเขามาดําเนินการเก็บขนและ
กําจัดของเสียประเภทนี้ทุกๆ 2 เดือน ซึ่งการจัดการของเสียประเภทที่ไมสามารถสงเผาทําลายดวย ระบบ
หมุนเวียนในแตละศูนยแหงชาตินี้ไดมีรายละเอียดระบุไวใน แผนงานการจัดการของเสียอันตรายโดยทําเปนแผน
ระยะยาว 3 ป คือปงบประมาณ 2561 ถึง 2563 โดยมีวิสัยทัศนในการดําเนินงานรวมกันคือ ระบบการจัดการ
ของเสียอันตราย สวทช. จะเปนระบบการจัดการที่สามารถ รองรับของเสียอันตราย เพ่ือลดระยะเวลาในการ
สะสมของของเสียอันตรายในพื้นที่การจําแนกคัดแยกของเสียอันตรายแตละประเภทและสงกําจัดของเสีย
อันตรายในแตละประเภทใหเกิดความคุมคาตอการจางกําจัดมากท่ีสุด โดยใชหลักการบริหารจัดการรวมกัน 
รวมถึงการวางแผนงานรองรับการจัดการของเสียอันตรายในกรณีเตาเผาของเสียอันตรายปดการใชงานเตาเผา
ของเสียอันตราย มีเปาหมายหลักและตัวชี้วัดตางๆของแผนงาน 3 ป การจัดการของเสียอันตราย เพ่ือสามารถ
ติดตาม ตรวจสอบ วัดผลดําเนินการ และนําไปสูการปรับปรุงตอไป 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2562 

ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สํานักงานกลาง 1 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ปริมาณของเสียอันตรายท่ีเกิดจากหองปฏิบัติการและในสวนสํานักงานภายในสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาตินั้นประกอบไปดวยของเสียติดเชื้อ ขยะปนเปอนสารเคมี จานเพาะเชื้อ
พลาสติกที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อที่จะตองทําการฆาเชื้อกอนทุกครั้ง ภาชนะบรรจุสารเคมีทั้งที่เปนขวดแกว และ
พลาสติก ของเสียที่เปนของเหลวสารกัดกรอน ตัวทําละลายตางๆ รวมถึงหลอดไฟที่เสื่อมสภาพ และแบตเตอรี่ 
ถานไฟฉายที่หมดอายุการใชงาน โดยของเสียเหลานี้จะตองมีระบบการจัดการที่ดี เพ่ือไมใหปนเปอนปะปน
ออกไปกับขยะมูลฝอยทั่วๆไป ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองจัดทําระบบการจัดการของเสียอันตรายขึ้นโดยกําจัด
ของเสียอันตรายเหลานี้ดวยการเผาที่มีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีเกิดจากการเผา
ของเสียอันตราย 

ในป พ.ศ.2544 ทางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จึงไดมอบหมายให
ศูนยวิจัยการเผากากของเสีย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาเตาเผาของเสียอันตรายใหกับสํานักงานฯ เพื่อใชกําจัดทําลายของ
เสียอันตรายจากหองปฏิบัติทั้งหมดในพ้ืนที่อุทยานวิทยาศาสตร อาคาร สวทช. (โยธี)  และ TMEC (ฉะเชิงเทรา) 
ซึ่งเปนเตาเผาของเสียอันตรายตัวแรกของประเทศไทยที่สรางข้ึนในหนวยงานศึกษาวิจัย และมีการใชงานเพ่ือการ
กําจัดทําลายของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการ 

โดยอาคาร ระบบภายในอาคาร และเตาเผาไดถูกสรางขึ้นบนพ้ืนท่ีสวนหลังของอุทยานวิทยาศาสตร
ประเทศไทย (ใกลระบบบําบัดน้ําเสียรวม สวทช.) และเร่ิมใชงานเผาทําลายของเสียอันตรายตั้งแตเดือนกันยายน 
2545 เปนตนมา 

ในสวนของโครงสรางอาคาร ซึ่งเปนผนังกออิฐฉาบเรียบ ขนาด 9 x 11 เมตร  สูง 7 เมตร โครงสราง
หลังคาทําดวยเหล็กมุงกระเบื้อง ดานหนาอาคารเปนถังเก็บนํ้ามันดีเซลขนาดความจุประมาณ 1,000 ลิตร และ
ดานหลังเปนบอน้ําหมุนเวียนของระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ ภายในอาคารประกอบดวยพื้นที่ตางๆ ดังนี้ 

- พ้ืนท่ีติดตั้งเตาเผาของเสียอันตราย และระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ 
- หองควบคุมการเผาทําลายขยะและของเสียอันตราย 

- หองเก็บของเสียอันตราย(สารเคมี) 

- หองเก็บขยะติดเชื้อและปนเปอนของเสียอันตราย ซึ่งมีตูแชแข็งเพ่ือการพักเก็บขยะติดเชื้อ หอง
เก็บขี้เถาและวัสดุใชงานตางๆ 

 

รูปท่ี 1-1  ลักษณะภายนอกอาคารเตาเผาของเสียอันตราย 
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รูปท่ี 1-2  หองควบคุมการเผาทําลายขยะและของเสียอันตราย 
 

 

 

รูปท่ี 1-3  หองเก็บของเสียอันตราย(สารเคมี) เพ่ือรอสงกําจัดหนวยงานภายนอก 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-4  หองเก็บของเสียอันตราย(สารเคมี) เพ่ือเตรียมเผาดวยเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 
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รูปท่ี 1-5  หองเก็บขยะติดเชื้อปนเปอนของเสียอันตราย ซึ่งมีตูควบคุมอุณหภูมิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 1-6  หองเก็บของเสียอันตรายประเภทหลอดไฟ แบตเตอร่ี ถานไฟฉายเสื่อมสภาพ 
 

 
ระบบเตาเผาของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการ สวทช. เปนระบบเตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln)  

ซึ่งระบบจะแบงออกเปนสองสวนคือ สวนของเตาหมุน (Rotary Kiln) และสวนของหองเผาไหมหลัง (After 
Burner หรือ Post-combustion Chamber) 
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ในสวนอุปกรณองคประกอบหลักของระบบเตาเผาของเสียอันตราย แสดงในตารางที่  1.1  
ดังตอไปนี้ 

ตารางที ่1-1 อุปกรณองคประกอบหลักของระบบเตาเผาของเสียอนัตราย 

รายละเอียดอุปกรณของระบบเตาเผา รูปภาพแสดง 

1. ชุดปอนขยะและของเสียอันตราย ใชตนกําลังจาก
ระบบไฮโดรลิกส เพ่ือดันขยะและของเสียจากราง
ปอนเขาหองเผาไหม 
 

 

2. หองเผาขยะและของเสีย (หองเผาไหมที่หนึ่ง)  มี
ปริมาตรเพียงพอในการรองรับการเผาไหมขยะในอัตรา 
100 กิโลกรัมตอชั่วโมง (คํานวณจากการเผาไหมขยะ
ท่ัวไป) โดยใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง กําหนดอุณหภูมิ
การเผาไหมไวที่ 600 องศาเซลเซียส 
 

 

3. หองเผาควัน (หองเผาไหมที่สอง) มีปริมาตรเพียงพอ
ในการรองรับกาซที่เกิดจากการเผาไหมในหองเผาไหมที่
หนึ่งมาเผาซ้ําในเวลาไมนอยกวา 2 วินาที ที่อุณหภูมิ
ประมาณ 1,100 – 1,200 องศาเซลเซียส โดยใชน้ํามัน
ดีเซลเปนเชื้อเพลิงในการเผาไหม 

 

4. ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ ซึ่งมี 2 ขั้นตอน คือ 
สครับเบอรแบบเปยกที่ใชสารละลายดาง (NaOH) ใน
การฟ อกไอก รด และอาก าศ เสี ย แล ะห อดู ด ซั บ 
(Adsorbtion Chamber) ที่ใช Activated Carbon ใน
การดูดซับกลิ่นและสารอินทรียตางๆ รวมทั้งดักกรอง
ฝุนละเอียดอีกขั้นตอนหนึ่ง 
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ตารางที่ 1-1 อุปกรณองคประกอบหลักของระบบเตาเผาของเสียอันตราย (ตอ) 

รายละเอียดอุปกรณของระบบเตาเผา รูปภาพแสดง 

5. บอน้ําหมุนเวียนสําหรับระบบควบคุมมลพิษทาง
อากาศ เปนบอน้ําเพ่ือการเตรียมสารละลาย NaOH 
เพื่อใชในการฟอกอากาศเสีย ใชพักและหมุนเวียน
สารละลาย NaOH ในการบําบัด อากาศเสียตลอดการ
เผาขยะและของเสียอันตราย 
 

 

 

 

 

 

 

ปจจุบันเตาเผามีอายุการใชงานมาแลวเปนเวลา 17 ป ซึ่งตลอดระยะเวลาของระบบการจัดการเผา
ทําลายของเสียอันตราย สวทช. ไดทําการปรับปรุง บํารุงรักษาและพัฒนาระบบเตาเผาของเสียอันตรายอยาง
ตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเผาทําลาย และยืดอายุการใชงานของเตาเผาตอไปไดอีก 
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บทท่ี 2 
ปริมาณของเสียอันตราย 

 
ในปงบประมาณ 2562 มีปริมาณของเสียอันตรายที่หนวยงานตางๆสงเขาระบบการจัดการของเสีย

อันตราย ท่ีเตาเผาของเสียอันตรายรวมทั้งสิ้น 72,338.09 กิโลกรัม ซึ่งประกอบไปดวยของเสียอันตรายประเภท
สารเคมีเสื่อมสภาพ (Chemical Waste: CW) ขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี (Infectious Waste: IW) หลอดไฟที่
หมดอายุการใชงาน และแบตเตอร่ีถานไฟฉายท่ีหมดอายุการใชงาน โดยของเสียอันตราย 2 ประเภทหลังท่ีกลาว
มานั้น ไดเปดรับจัดการของเสียอันตรายประเภทเหลานี้ตั้งแตปงบประมาณ 2557 ซึ่งทางฝายความปลอดภัยฯ   
มีความตระหนักถึงความจําเปนในการจัดการของเสียอันตรายตางๆ เหลานี้ควรไดรับการกําจัดอยางถูกวิธี โดยจะ
ดําเนินการสงกําจัดไปยังหนวยงานภายนอกเชนเดียวกับของเสียอันตรายประเภทสารเคมีเสื่อมสภาพที่ไมสามารถ
เผาทาํลายดวยเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. ได 

ของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2562 นี้มีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2561 เปนจํานวน 
9,908.36 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 15.87 ที่เพ่ิมขึ้นมาจากปกอน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาปริมาณของเสียอันตรายที่สง
มาเผาทําลายตั้งแตปงบประมาณ 2546 ถึง 2562 พบวามีน้ําหนักรวมกวา 519 ตัน จากกราฟความสัมพันธ
ระหวางปริมาณของเสียอันตรายที่สงเผาทําลายกับระยะเวลาหรือปงบประมาณ พบวาปริมาณของเสียอันตรายที่
สงมากําจัดในชวง 3 ปงบประมาณที่ผานมานั้นมีปริมาณของเสียในแตละปมากกวา 45 ตัน มาอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะในปงบประมาณ 2562 นี้มีปริมาณของเสียอันตรายถึง 72 ตัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-1 และ
รูปท่ี 2-1 (โดยปริมาณของของเสียน้ันยังไมรวมปริมาณของเสียอันตรายที่สงเขามาเมื่อปลายเดือนสุดทายของ
ปงบประมาณ 2561) 

 

ตารางที่ 2-1 ปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายที่อาคารเตาเผาของเสีย
อันตราย ปงบประมาณ 2546 ถึง 2562  

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 
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ตารางที่ 2-1 ปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายที่อาคารเตาเผาของเสีย
อันตราย ปงบประมาณ 2546 ถึง 2562 (ตอ) 

ปงบประมาณ ปริมาณของเสียอันตราย (กิโลกรัม) 
รอยละของการ เพิ่ม-ลด 

เปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
2558 37,933.05 -2.65 
2559 45,488.69 +19.92 
2560 62,338.08 +37.04 
2561 62,429.73 +0.15 
2562 72,338.09 +15.87 
รวม 519,709.98  

 
 

 
 

รูปที่ 2-1 แนวโนมปริมาณของเสียอันตรายที่สงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายที่อาคารเตาเผา 
 

จากเสนแนวโนมเชิงเสนในรูป 2-1แสดงถึงแนวโนมปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงเผาทําลายที่เตาเผา
พบวาเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ภายในชวงเวลา 16 ป (x มีคาเทากับ 16) โดยคา R-squared เปน 0.9309 ซึ่งเปน
ความเหมาะสมของเสนแนวโนมกับขอมูล และจากสมการแนวโนมสามารถประมาณคาปริมาณของของเสีย
อันตรายท่ีจะสงมากําจัดในปงบประมาณ 2563 ปริมาณของเสียไมนอยกวา 58,000 กิโลกรัม จากสมการ
แนวโนมที่ไดมานี้ยังคงมีประโยชในการใชเปนขอมูลประกอบเพ่ือนําไปวางแผนการจัดการของเสียตอไปในอนาคต
ได คาประมาณที่ไดน้ีเปนเพียงคาประมาณจากสมการแนวโนม ซึ่งในสภาพความเปนจริงอาจมีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงก็
อาจเปนได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับของเสียที่สงมาจากแตละศูนยแหงชาติซึ่งอาจมีกิจกรรมการทดลองของงานวิจัยใหมๆ
และการเขามาใชพ้ืนที่เพ่ือการทํางานวิจัยรวมของบริษัทผูเชาตางๆเพ่ิมมากขึ้น 

สําหรบัรายละเอียดของหนวยงานตางๆ ที่สงของเสียอันตรายมาเผาทําลาย ปงบประมาณ 2547 ถึง 
2562 และคารอยละของของเสียอันตรายในแตละปงบประมาณ แสดงดงัตารางท่ี 2-2 

จากขอมูลตารางที่ 2-2 เมื่อพิจารณาขอมูลป 2562 พบวา ศช. (BIOTEC) เปนหนวยงานท่ีสงของ
เสียอันตรายมายังระบบการจัดการของเสียมากที่สุด คิดเปนรอยละ 41.57 ของจํานวนของเสียอันตรายทั้งหมด 
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รองลงมาคือ กลุมบริษัทพื้นที่เชา รอยละ 21.43 ศน. (NANOTEC) รอยละ 20.01 ศว. (MTEC) รอยละ 11.71 
สํานักงานกลาง (CO) รอยละ 3.92 (ในสวนหนวยงานที่สังกัดสํานักงานกลางน้ันจะประกอบไปดวยบาน
วิทยาศาสตรสิรินธร (SSH) ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ (NCTC) อวท. (TMC) ฝายวิจัยกราฟนและนวัตกรรม
การพิมพอิเล็กทรอนิกส (GPERD) Dual-Use ศูนยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องมือแพทย (A-
MED) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ (NBT)) และศอ. (NECTEC) รอยละ 1.36 ตามลําดับ  

ในปงบประมาณ 2562 ฝายความปลอดภัยฯ เปดใหบริการรับของเสียอันตรายรวมท้ังหมด 248 
คร้ัง โดย ศช. (BIOTEC) เปนหนวยงานที่สงของเสียอันตรายมากคร้ังท่ีสุด คือ 248 ครั้ง รองลงมาคือกลุมบริษัท
ในพ้ืนที่เชา สํานักงานกลาง (CO)  ศน. (NANOTEC) ศว. (MTEC) และ ศอ. (NECTEC) โดยจัดสงมาเปนจํานวน 
152, 130, 51, 50 และ 14 ครั้ง ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางที่  2-3  และแสดงในรูปที่ 2-2 รูปที่ 2-3 รูปที่ 
2-4 และ รูปที่ 2-5 

สําหรับแนวโนมปริมาณของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิดตางๆ ที่สงมายังระบบการจัดการของเสีย
เพื่อเผาทําลายเริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2547 จนถึงปงบประมาณ 2562 พบวา กลุมบริษัทในพื้นที่ เชา           
ศน. (NANOTEC) และสํานักงานกลาง เปนหนวยงานท่ีสงของเสียอันตรายที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกป 
แต ศช. (BIOTEC) และ ศอ. (NECTEC) มีการสงของเสียอันตรายลดลงเมื่อเทียบกับปงบประมาณ 2561 ในสวน 
ศว. (MTEC) นั้นมีการสงของเสียอันตรายไมแตกตางจากปที่ผานมา และในปงบประมาณ 2562 นี้ ไดมีหนวยงาน
ท่ีแยกออกมาจากศูนยแหงชาติมาสังกัดสํานักงานกลางเพิ่มมากขึ้น และมีการจัดสงของเสียมายังระบบการจัดการ
ของเสีย ไดแกฝายวิจัยกราฟนและนวัตกรรมการพิมพอิเล็กทรอนิกส (GPERD) ศูนยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวก และเครื่องมือแพทย (A-MED) และธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ (NBT) 

ในสวนขอมูลของเสียอันตรายที่ไมสามารถสงเขามายังระบบการจัดการของเสียอันตรายท่ีอาคาร
เตาเผาของเสียอันตรายได เปนของเสียอันตรายที่ไมสามารถเผาทําลายได (Non-Combustion) ที่ศูนยแหงชาติ
ตางๆ บริหารจัดการภายในศูนยฯเอง เปนของเสียอันตรายที่ประกอบไปดวย เศษแกวแตก เศษกระจกปนเปอน 
(แผน Solar cell) ภาชนะปนเปอน กระปองสเปร สารเคมี ขวดสารเคมีเปลา แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย หลอดไฟ 
แผงวงจร ตลับหมึกพิมพ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส Polymer Resin น้ํามันเครื่อง สารเคมีเสื่อมสภาพ (กรด) 
สารเคมีเสื่อมสภาพสถานะของแข็ง  สารเคมีเส่ือมสภาพ (ไวไฟ) น้ําหลอเย็น นํ้ามันปาลม เปนตน 

ของเสียอันตรายเหลานี้จะจัดเก็บไวในหองพักของเสียอันตรายที่อยูภายใตการดูแลของศูนยแหงชาติ
เองใชเวลาการรวบรวมของเสียยาวนาน เพื่อใหมีปริมาณของเสียมากพอตอการจางขนยายนําไปกําจัดในแตละ
รอบของการจางดําเนินการใหเกิดความคุมคา มีตนทุนในการจางดําเนินการถูกลงกวาปริมาณของเสียที่มีนอย 
โดยมีหนวยงานภายนอกที่เขามารับกําจัดหลายหนวยงานขึ้นอยูกับแตละศูนยแหงชาติจัดจางเขามาดําเนินการ   
โดยหนวยงานที่รบัขนยายและกําจัดของเสียเหลานี้ จะมีวิธีการประเมินคาใชจายในการกําจัด 2 ประเภทหลักคือ 
การคิดคาใชจายตามน้ําหนักของของเสียอันตราย และการจางเหมา 1 คันรถในการขนของเสียอันตรายออกไป
กําจัด (วิธีการนี้จะไมทราบน้ําหนักของของเสียที่สงออกไปกําจัด) ขอมูลน้ําหนักของของเสียประเภทนี้ รวมถึง
คาใชจายในการสงออกไปกําจัด โดยเปนการรวบรวมขอมูลในชวงระยะเวลา 3 ปยอนหลัง (ปงบประมาณ 2557 
ถึง 2559) แสดงในตารางที่ 2-4 นี้ โดยมีสวนที่เพ่ิมเติมเขามาในปงบประมาณ 2562 น้ีในเร่ืองรายละเอียด
คาใชจายการดําเนินการสงกําจัดของปงบประมาณ 2562 ซึ่งแสดงอยูในตารางเดียวกันนี้ดวย 

จากขอมูลของเสียอันตรายที่ไมสามารถเผาทําลายได (Non-Combustion) ท่ีมีการดําเนินการใน
ปงบประมาณ 2562 นี้ มีที่มาจากการจัดระบบบริหารจัดการลดพื้นที่การจัดเก็บของเสียประเภทที่ไมสามารถสง
เผาทําลายท่ีอาคารเตาเผาของเสียอันตรายไดฯ (เปนของเสียอันตรายที่ศูนยแหงชาติมีการบริหารจัดการเอง) โดย
เปนการจัดระบบหมุนเวียนเปนการภายในระหวางทุกศูนยแหงชาติ รวมถึง สํานักงานกลาง โดยใหมีการ
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หมุนเวียนจัดจางบริษัทเอกชนเขามาดําเนินการเก็บขนและกําจัดของเสียประเภทนี้ทุกๆ 2 เดือน ดังแสดงใน
ตารางที่ 2-5 ที่แสดงถึงลําดับการจัดการของเสียประเภทนี้ ของปงบประมาณ 2562 

สําหรับแผนการจัดการระบบหมุนเวียนฯ ของปงบประมาณถัดไปนั้นจะกลาวถึงในบทที่ 9 ในสวน
ของแนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่อุทยานฯ ตอไป 
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ตารางที่ 2-2 ปริมาณของเสียอันตรายที่สงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายที่อาคารเตาเผาของเสียอันตราย แยกตามหนวยงานปงบประมาณ 2547 ถึง 2562 

นํ้าหนัก % นํ้าหนัก % นํ้าหนัก % นํ้าหนัก % นํ้าหนัก % นํ้าหนัก % นํ้าหนัก % นํ้าหนัก % นํ้าหนัก %

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

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

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

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

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

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

49.50 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.02 21.10 0.10 3.70 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 39.00 0.14

- บานวิทยาศาสตรสิรินธร (SSH) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 0.14

-
ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ (NCTC) 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

- ฝายวิจัยกราฟนและนวัตกรรมการพิมพ

อิเล็กทรอนิกส (GPERD) Dual-Use
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

- ศูนยวิจัยเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก

และเคร่ืองมือแพทย (A-MED)
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

-
ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ (NBT) 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

- 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

8,656.30 100.00 8,565.10 100.00 11,345.90 100.00 17,358.00 100.00 16,671.10 100.00 20,003.80 100.00 23,543.30 100.00 26,592.70 100.00 27,005.91 100.00

ศอ. (NECTEC)

ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส (TMEC)

โซลารเทค (SOLARTEC)

สก. (Central Office)

รวม

หนวยงาน

ศช. (BIOTEC)

กลุมบริษัทในพ้ืนที่เชา

ศว. (MTEC)

ศน. (NANOTEC)

ปริมาณของเสียอันตราย (กิโลกรัม)

25552547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

 
 

หมายเหตุ :  
1. กลางปงบประมาณ 2554 มีการปรับโครงสรางองคกรโดย SOLARTEC ยายไปสังกัด NECTEC ทําใหของเสียอันตรายของ SOLARTEC สงกําจัดรวมกับ NECTEC 
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ตารางที่ 2-2 ปริมาณของเสียอันตรายที่สงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายที่อาคารเตาเผาของเสียอันตราย แยกตามหนวยงานปงบประมาณ 2547 ถึง 2562 (ตอ) 
 

นํ้าหนัก % นํ้าหนัก % นํ้าหนัก % นํ้าหนัก % นํ้าหนัก % นํ้าหนัก % นํ้าหนัก %

14,947.00 41.52 12,333.40 31.65 13,013.70 34.31 16,704.30 36.72 29,564.90 47.43 31,946.80 51.17 30,071.40 41.57

10,270.38 28.53 14,048.30 36.05 11,385.31 30.01 10,934.80 24.04 10,699.08 17.16 10,787.23 17.28 15,500.24 21.43

5,859.50 16.28 6,665.60 17.11 7,125.91 18.79 8,287.00 18.22 8,450.10 13.56 7,249.40 11.61 8,472.22 11.71

4,619.60 12.83 4,874.56 12.51 5,377.82 14.18 8,646.39 19.01 11,618.00 18.64 9,490.50 15.20 14,476.00 20.01

49.00 0.14 850.30 2.18 679.40 1.79 357.30 0.79 1,324.40 2.12 1,217.30 1.95 981.00 1.36

0.00 0.00 0.00 0.00 63.00 0.17 0.00 0.00 110.50 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

67.40 0.19 10.30 0.03 7.60 0.02 184.10 0.40 88.40 0.14 107.80 0.17 2,837.23 3.92

- บานวิทยาศาสตรสิรินธร (SSH) 189.00 0.52 181.60 0.47 254.30 0.67 350.20 0.77 286.30 0.46 786.20 1.26 1,351.03 1.87

- ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ (NCTC)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153.50 0.25 489.50 0.78 959.70 1.33

- ฝายวิจัยกราฟนและนวัตกรรมการพิมพ

อิเล็กทรอนิกส (GPERD) Dual-Use 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.50 0.13

- ศูนยวิจัยเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก

และเคร่ืองมือแพทย (A-MED) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 0.12

- ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ (NBT)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.00 0.11

- อวท. (TMC) 0.00 0.00 0.00 0.00 26.01 0.07 24.60 0.05 42.90 0.07 355.00 0.57 198.20 0.27

36,001.88 100.00 38,964.06 100.00 37,933.05 100.00 45,488.69 100.00 62,338.08 100.00 62,429.73 100.00 72,338.09 100.00

สก. (Central Office)

รวม

ศช. (BIOTEC)

กลุมบริษัทในพ้ืนท่ีเชา

ศว. (MTEC)

ศน. (NANOTEC)

ศอ. (NECTEC)

ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส (TMEC)

โซลารเทค (SOLARTEC)

หนวยงาน 2561 2562

ปริมาณของเสียอันตราย (กิโลกรัม)

2556 2557 2558 2559 2560

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



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561 
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ตารางที่ 2-3 ปริมาณของเสียอันตรายแยกตามประเภทของของเสียในแตละหนวยงานที่สงเขาระบบการ
จัดการของเสียอันตรายท่ีอาคารเตาเผาประจําปงบประมาณ 2562 

 

ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62 รวม

CW 92 784.70      727.80      624.40      639.80      713.60      568.40      565.40      664.80      967.40      983.40      762.80      691.20      8,693.70          

IW 248 1,701.50    2,079.40    1,290.20    2,027.70    1,697.20    2,203.10    1,425.20    1,738.40    1,614.00    2,102.80    1,684.40    1,813.80    21,377.70        

CW 49 666.00      387.00      289.50      502.10      524.90      617.00      236.70      610.10      689.30      438.40      478.40      808.90      6,248.30          

IW 50 256.32      217.30      87.90        190.70      150.70      214.50      110.10      342.60      232.70      157.80      158.90      104.40      2,223.92          

CW 51 487.00      805.00      466.00      667.00      445.00      669.00      357.00      948.00      1,033.00    839.00      1,058.00    1,026.00    8,800.00          

IW 50 429.00      528.00      327.00      396.00      488.00      389.00      354.00      660.00      651.00      470.00      517.00      467.00      5,676.00          

CW 13 73.00        38.00        42.00        68.00        141.00      104.00      43.00        54.00        -           7.00          -           570.00            

IW 14 147.00      20.00        14.00        14.00        54.00        -           44.00        4.00          37.00        77.00        411.00            

CW 90 309.70      374.10      353.80      1,207.80    729.70      345.10      417.20      501.50      398.60      627.30      381.90      562.70      6,209.40          

IW 152 684.09      1,083.52    862.05      754.00      827.14      809.12      552.94      764.68      642.93      891.63      654.34      764.40      9,290.84          

CW 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -                 

IW 44 3.90          2.10          2.00          2.10          2.70          2.70          2.10          3.40          3.60          4.50          2.40          5.20          36.70              
หลอดไฟหมดอายุ

การใชงาน 1 15.50        15.50              

แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย 1 12.60        12.60              

CW 14 4.50          7.00          18.50        5.00          4.50          14.00        5.00          5.00          7.00          5.00          75.50              

IW 81 29.50        37.50        142.00      109.20      119.10      133.20      87.73        88.50        114.00      172.10      118.50      99.50        1,250.83          
หลอดไฟหมดอายุ

การใชงาน 1 24.70        24.70              

CW 32 20.00        67.50        17.50        25.00        42.00        48.30        5.00          16.00        109.00      35.00        123.00      32.00        540.30            

IW 37 13.20        56.70        21.50        15.70        30.10        23.60        16.30        25.30        72.00        64.00        51.50        29.50        419.40            

CW 2 8.00          5.00          13.00              

IW 6 12.00        4.00          15.50        14.00        21.00        17.00        83.50              

CW 2 12.50        56.00        68.50              

IW 2 10.00        6.50          16.50              

CW 0 -                 

IW 6 3.00          53.00        26.00        82.00              

อวท. (TMC) หลอดไฟหมดอายุ

การใชงาน 2 38.00        160.20      198.20            

5,404.91   6,592.92   4,578.35   6,604.10   5,881.34   6,192.02   4,312.67   6,445.38   6,641.03   6,811.93   6,127.64   6,745.80   72,338.09        

GPERD

A-MED

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพ

แหงชาติ (NBT)

รวม

ศน. (NANOTEC)

ศอ. (NECTEC)

กลุมบริษัทในพื้นท่ีเชา

สก. (Central Office)

บานวิทยาศาสตรสิรินธร 

(Sirindhorn Science Home)

ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ

(NCTC)

หนวยงาน
ประเภท

ของเสียอันตราย

จาํนวนคร้ัง

ท่ีสง

ปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงเผาทําลาย (กิโลกรัม)

ศช. (BIOTEC)

ศว. (MTEC)

 

 
หมายเหตุ :   
CW - ของเสียสารเคมี  
IW - ขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี 
GPERD Dual-Use – ฝายวิจัยกราฟนและนวัตกรรมการพิมพอิเล็กทรอนิกส 
A-MED – ศูนยวิจัยเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก และเคร่ืองมือแพทย 

 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561 
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รูปที่ 2-2 ปริมาณของเสียอันตราย ประเภทขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี และของเสียสารเคมีเสื่อมสภาพ จากศูนยแหงชาติตางๆ ประจําปงบประมาณ 2562 
 
 
 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561 

ฝายความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม สํานักงานกลาง                      14 

 
 
 

รูปที่ 2-3 ปริมาณของเสียอันตราย ประเภทหลอดไฟหมดอายุการใชงาน และแบตเตอร่ีถานไฟฉาย จากหนวยงานภายใตสังกัดสํานักงานกลาง ประจําปงบประมาณ 2562 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561 
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รูปที่ 2-4 คารอยละ (%) ปริมาณของเสียอันตรายจากศูนยแหงชาติตางๆ ประจําปงบประมาณ 2562 
 
 
 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561 

ฝายความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม สํานักงานกลาง                     16 

 

 
 

รูปท่ี 2-5 แนวโนมการเพิ่ม-ลดของปริมาณของเสียอันตรายที่สงมาเผาทําลายจากหนวยงานตางๆ 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561 
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ตารางที่ 2-4 ปริมาณของเสียอันตรายที่ไมสามารถเผาทําลายได (Non-Combustion) และคาใชจายทีศู่นยแหงชาตติองบริหารจัดการ ปงบประมาณ 2557 ถึง 2562 
 

ความถ่ีในการสง

กําจัด (คร้ัง)

น้ําหนักของเสีย 

(กก.)
คาใชจาย (บาท)

ความถ่ีในการสง

กําจัด (คร้ัง)

น้ําหนักของเสีย 

(กก.)
คาใชจาย (บาท)

ความถ่ีในการสง

กําจัด (คร้ัง)

นํ้าหนกัของเสีย 

(กก.)
คาใชจาย (บาท)

ความถ่ีในการสง

กําจัด (คร้ัง)

นํ้าหนักของเสีย 

(กก.)
คาใชจาย (บาท)

ความถ่ีในการสง

กําจัด (คร้ัง)

นํ้าหนกัของเสีย 

(กก.)
คาใชจาย (บาท)

ความถ่ีในการสง

กําจัด (คร้ัง)

น้ําหนักของเสีย 

(กก.)
คาใชจาย (บาท)

ศอ. 1 1,015          13,910         1 795             14,980        1 6,690          26,750         1 เหมา 1 คันรถ 46,000         1 เหมา 1 คันรถ 46,000         1 เหมา 1 คันรถ 46,000         

ศช. 2 1,910          35,310         2 2,225          31,565         1 เหมา 1 คันรถ 46,000         1 เหมา 1 คันรถ 46,000         1 เหมา 1 คันรถ 46,000         

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

ศน. 2 5,540          92,010         1 2,660          49,220         1 เหมา 1 คันรถ 46,000         1 เหมา 1 คันรถ 46,000         1 เหมา 1 คันรถ 46,000         

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

สก. 1 เหมา 2 คันรถ 92,000         1 เหมา 2 คันรถ 92,000         1 เหมา 2 คันรถ 92,000         

Total 3 3,195          47,615        5 8,245          142,300      6 14,515        199,535      5 เหมา 6 คันรถ 276,000      6 เหมา 7 คันรถ 322,000      6 เหมา 7 คันรถ 322,000      

ปงบประมาณ 2562

ขอมูลของเสียอันตรายท่ีไมสามารถเผาทําลายได ปงบประมาณ 2557 - 2562

หนวยงาน ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561

 
 
 

ตารางที่ 2-5 ลําดับการจัดการของเสียอันตรายที่ไมสามารถเผาทําลายได (Non-Combustion) ปงบประมาณ 2562 
 

เดือน / ป พ.ศ. หนวยงาน

พฤศจิกายน 2561 อวท.

มกราคม 2562 ศช.

มีนาคม 2562 ศว.

พฤษภาคม 2562 ศน.

กรกฎาคม 2562 ศอ.

กันยายน 2562 สก.

ลําดับการจัดการของเสียอันตรายท่ีไมสามารถเผาทําลายได ปงบประมาณ 2562

 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 
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บทท่ี 3 
ขอมูลการจัดการขนสง กําจัด และเผาของเสียอันตราย 

 
3.1 ปริมาณขยะและของเสียอันตรายท่ีถูกเผาทําลาย 

ในปงบประมาณ 2562 ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สํานักงานกลาง ไดทําการเผาของเสีย
อันตรายตามปกติรวมท้ังส้ิน 17 ครั้ง แสดงดังตารางท่ี 3-1 โดยมีปริมาณของเสียอันตรายที่ ทําการเผาไป 
3,892.50 กิโลกรัม คิดเปนปริมาณน้ําหนักขยะของเสียอันตรายเฉลี่ยที่ถูกเผาตอครั้งเทากับ 229 กิโลกรัม ซึ่ง
ปริมาณนํ้าหนักขยะของเสียอันตรายเฉลี่ยที่ถูกเผาตอคร้ังมีคานอยกวาปงบประมาณ 2561 อยูประมาณ 28 
กิโลกรัม (ปงบประมาณ 2561 เผาไดเฉลี่ยตอครั้งเทากับ 257 กิโลกรัม) เดือนที่ทําการเผาของเสียอันตรายได
ปริมาณมากที่สุด 504.2 กิโลกรัม คือเดือนเมษายน 2562 เปนการเผาทําลายจํานวน 2 คร้ัง และปงบประมาณ 
2562 มีการทดสอบระบบเตาเผาประจําสัปดาห ทั้งสิ้น 53 คร้ัง 

ตั้งแตปงบประมาณ 2550 จนถึงปจจุบัน เตาเผาของเสียอันตราย สวทช. ไดดําเนินการเผาของเสีย
อันตรายที่เปนของเสียสารเคมีท้ังหมด โดยในสวนของขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี (ขยะถุงแดง) ตั้งแตเดือน
มกราคม 2549 จนถึงปจจุบันไดจัดสงใหบริษัทเอกชนดําเนินการขนยายและกําจัด รายละเอียดปริมาณการเผา
ของเสียอันตรายโดยเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. แสดงดังตารางท่ี 3-2  

 

ตารางท่ี 3-1 จํานวนคร้ังท่ีเผาทําลายโดยเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. ประจําปงบประมาณ 2547 ถึง 2562 

ปงบ

เดือน 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ตุลาคม 5 1 4 0* 2 3 3 0* 0 1 1 2 2 2 0*** 1

พฤศจิกายน 6 1 2 0* 3 2 4 0 0 4 2 2 2 2 1 2

ธันวาคม 2 3 1 2 2 3 3 0* 1 0* 1 0** 2 2 2 1

มกราคม 2 2 2 2 2 2 1 0* 2 2 1 0** 2 2 2 1

กุมภาพันธ 3 2 2 5 4 2 2 0* 3 2 3 1 1 2 1 0**

มีนาคม 3 3 4 2 0* 4 4 0 0 3 2 2 2 1 2 2

เมษายน 1 1 2 4 4 1 4 3 0 1 0 0** 1 1 0**** 2

พฤษภาคม 3 2 2 5 0* 2 1 5 0* 2 2 1 1 2 1 2

มิถุนายน 3 2 4 4 3 4 4 6 0* 1 2 2 2 2 2 2

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

สิงหาคม 3 2 5 3 0* 3 3 0* 0* 2 2 2 2 2 1 2

กันยายน 4 1 5 8 0* 2 4 0 2 1 2 2 2 2 2 1

รวม 36 22 33 39 20 30 36 17 8 21 20 14 21 22 16 17

จํานวนคร้ังท่ีเผาของเสียอันตรายโดยเตาเผาของเสียอันตราย สวทช.

 
หมายเหตุ : * ไมมีการเผาของเสียอันตรายเน่ืองจากหยุดซอมบํารุงเตาเผาของเสียอันตราย 
 ** ไมมีการเผาของเสียอันตรายเน่ืองจากเตาเผาชํารุด 

*** ชุดควบคุมอุปกรณการเผา (ระบบ PLC) ชํารุด ไมสามารถเปดระบบทํางานได เมื่อวันท่ี 1 ต.ค. ถึง 22 พ.ย. 60 
 **** ไมมีการเผาของเสียอันตรายเนื่องจากของเสียสารเคมีมีปริมาณไมเพียงพอตอการเผา 

 

ในปงบประมาณ 2562 นี้ ฝายความปลอดภัยฯ ยังคงดําเนินการปฏิบัติตามแนวทางการคัดแยกของ
เสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมี/กากสารเคมี ออกเปน 3 กลุม คือ 1. กลุมของเสียอันตรายชนดิไวไฟหรือติด
ไฟไดงาย 2.กลุมของเสียอันตรายชนิดไมไวไฟ และ 3. กลุมของเสียอันตรายชนิดติดไฟยากหรือเผาแลวทําใหเกิด
ควันดํา   โดยของเสียอันตรายกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 จะทําการเผาทําลายดวยเตาเผาของ สวทช. สวนกลุมที่ 3 
จะรวบรวมใหไดปริมาณมากพอและสงกําจัดภายนอก  ทั้งน้ีเพื่อลดปริมาณการใชน้ํามันในการเผาทําลายของเสีย
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อันตรายโดยเนนการใชของเสียอันตรายที่ไวไฟเปนเชื้อเพลิงในการเผาไหมแทน ตลอดจนเปนการลดโอกาส    
การเกิดปญหาควันดําขณะทําการเผาของเสียอันตราย และชวยยืดอายุการใชงานเตาเผา เนื่องจากมีอายุการใช
งานมายาวนาน จึงไมเหมาะท่ีจะใชงานอยางหนักดวยการเผาของเสียปริมาณมาก 

 

ตารางท่ี 3-2 ปริมาณของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมีท่ีเผาทําลาย ในปงบประมาณ 2551 ถึง 2562 
 

ปงบ

เดือน 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ตุลาคม 639.3       912         1,246.3     -           66.6      482.1        371.7     696.1     702.7     567.4     -        267.4     

พฤศจิกายน 1,027       541.2      1,695.9     83.3          -        794.1        634.5     688.6     631.3     550.5     270.9     464.0     

ธันวาคม 746.6       1,346.1    1,025.6     -           491.45   -           352.5     -        748.2     550.9     539.8     263.8     

มกราคม 741.4       510.2      397.4       -           1,112.7   513.7        179.2     -        723.1     567.6     430.4     196.0     

กมุภาพันธ 1,642.3     1,035.5    795.3       -           1,809.8   495          663.22   238.70   288.4     422.2     235.2     -        

มีนาคม -          2,186.2    1,975.8     61.8          109.2     766          617.9     568.3     641.6     284       519.6     465.0     

เมษายน 1,446.5     414.5      1,996.9     1,684.6      12.8      403.5        -        -        226.1     278.6     -        504.2     

พฤษภาคม -          721         478.3       2,399.6      -        586.2        528.2     333.2     339.8     526.5     294.8     437.8     

มิถุนายน 851.7       1,686.2    1,958.3     2,948.5      -        471.6        490.7     605.7     683.3     537.2     518.2     438.8     

กรกฎาคม -          1,096.9    1,513.5     1,179.2      -        600.5        526.7     -        626.3     525.2     521.5     248.8     

สิงหาคม -          1,263.8    1,528.3     -           -        606.1        530.2     737.6     568.9     466.5     266.8     374.3     

กันยายน -          606.6      1,639.4     67.8          1,129.1   308.9        586.1     758.2     540.5     544.1     518.8     232.4     

รวม 7,094.8     12,320.2   16,251.0   8,424.8      4,731.7   6,027.70    5,480.9   4,626.4   6,720.2   5,820.7   4,116.0   3,892.5   

ปริมาณของเสียอันตรายประเภทสารเคมีท่ีเผาทําลาย (กิโลกรัม)

 
 

3.2 ของเสียอันตรายที่จัดสงใหหนวยงานภายนอกรับไปกําจัด 
ในปงบประมาณ 2562 ไดทําการแยกประเภทขยะของเสียอันตราย เพ่ือใหหนวยงานภายนอกที่

ไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการอยางถูกตองตามกฎหมาย รับดําเนินการขนสงและกําจัด โดยแบงเปน  3 ประเภท 
ดังตอไปนี้ 

3.2.1 ของเสียอันตรายประเภทของเสียติดเชื้อ/ปนเปอนสารเคมี ในปงบประมาณ 2562 น้ียังคง
วาจางหางหุนสวนจํากัด ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส ดําเนินการขนสงและกําจัด เปนจํานวน 53 ครั้ง น้ําหนัก
รวมที่สงไป 40,650.39 กิโลกรัม ทั้งนี้มีของเสียติดเชื้อปนเปอนสารเคมีท่ีสงกําจัดตั้งแตปงบประมาณ 2549 ถึง 
2562 รวมทั้งสิ้น 235,070.51 กิโลกรัม ดังแสดงในตารางที่  3-3 สวนตารางที่ 3-4 เปรียบเทียบรอยละของการ
เพิ่ม-ลด ปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีท่ีสงออกใหหนวยงานภายนอกดําเนินการขนสงกําจัด ตั้งแต
ปงบประมาณ 2549 ถึง 2562 และรูปที่ 3-1 แสดงถึงแนวโนมปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีท่ีสงออกให
หนวยงานภายนอกดําเนินการขนสงและกําจัด 

3.2.2 ของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมี/กากสารเคมี ในปงบประมาณ 2562 นี้ ไดวาจาง
บริษัทฟอรซี คอรปอเรชั่น จํากัด ดําเนินการขนยายไปกําจัด 4 คร้ัง น้ําหนักรวมที่สงไป 25,810 กิโลกรัม ดัง
แสดงในตารางที่  3-5 ทั้งน้ีมีของเสียสารเคมีที่เริ่มสงกําจัด ตั้งแตปงบประมาณ 2555 ถึง 2562 รวมท้ังสิ้น 
137,270.50 กิโลกรัม สวนตารางท่ี 3-6 เปรียบเทียบรอยละของการเพ่ิม-ลด ปริมาณของเสียอันตรายประเภท
ของเสียสารเคมี/กากสารเคมี ท่ีสงออกใหหนวยงานภายนอกดําเนินการขนสงกําจัด ตั้งแตปงบประมาณ 2555 
ถึง 2562 

3.2.3 ของเสียประเภทของเสียอันตรายที่ไมสามารถเผาทําลายได (Non-Combustion) ที่ศูนย
แหงชาติตางๆ บริหารจัดการภายในศูนยฯเอง เปนของเสียอันตรายที่ประกอบไปดวย เศษแกวแตก เศษกระจก
ปนเปอน (แผน Solar cell) ภาชนะปนเปอน กระปองสเปร สารเคมี ขวดสารเคมีเปลา แบตเตอร่ี ถานไฟฉาย 
หลอดไฟ แผงวงจร ตลับหมึกพิมพ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส Polymer Resin น้ํามันเครื่อง สารเคมีเสื่อมสภาพ 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 

 

ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สํานักงานกลาง 20 

(กรด) สารเคมีเสื่อมสภาพสถานะของแข็ง  สารเคมีเสื่อมสภาพ (ไวไฟ) น้ําหลอเย็น นํ้ามันปาลม เปนตน ของเสีย
อันตรายเหลานี้จะจัดเก็บไวในหองพักของเสียอันตรายท่ีอยูภายใตการดูแลของศูนยแหงชาติ และตั้งแต
ปงบประมาณ 2560 เปนตนมาไดดําเนินการบริหารจัดการรวมกันทั้ง สวทช. โดยการจัดระบบหมุนเวียนเปนการ
ภายในระหวางทุกศูนยแหงชาติ รวมถึง สํานักงานกลาง ใหมีการหมุนเวียนจัดจางบริษัทเอกชนเขามาดําเนินการ
เก็บขนและกําจัดของเสียประเภทนี้ทุกๆ 2 เดือน ซึ่งในปงบประมาณ 2562 นี้ ยังคงวาจางบริษัทพีเอสที เอนไว
รอนเมนทอล เทคโนโลยี จํากัด ดําเนินการขนยายนําไปกําจัด 6 ครั้ง เปนการจางเหมา 7 คันรถ โดยมี
รายละเอียดลําดับการดําเนินการ และคาใชจายไดแสดงไวในบทท่ี 2 กอนหนานี้ 

 

ตารางที่ 3-3 ปริมาณขยะติดเช้ือปนเปอนสารเคมีที่สงใหบริษัทเอกชนรับไปกําจัดปงบประมาณ 2549 ถึง 2562 
 

 
หมายเหตุ :  สง Activated Carbon ท่ีใชแลวสงไปกําจัดรวมกับขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี 

 
ตารางท่ี 3-4 เปรียบเทียบรอยละของการเพ่ิม-ลด ปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีที่สงออกใหหนวยงาน
ภายนอกดําเนินการขนสงกําจัด ตั้งแตปงบประมาณ 2549 ถึง 2562 
 

ปงบประมาณ ปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี (กโิลกรัม) 
รอยละของการ เพิ่ม-ลด เปรียบเทียบ

กับปที่ผานมา 
2549 1,780.30 - 
2550 3,966.60 +122.8 
2551 6,088.00 +53.5 
2552 6,674.00 +9.6 
2553 11,337.50 +69.9 
2554 10,686.00 -5.7 
2555 11,682.50 +9.3 
2556 15,144.00 +29.6 
2557 18,847.94 +24.5 
2558 16,869.27 -10.5 
2559 21,496.56 +27.4 
2560 34,083.92 +58.6 
2561 35,763.53 +4.9 
2562 40,650.39 +13.7 
รวม 235,070.51  
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รูปที่ 3-1 แนวโนมปริมาณขยะติดเช้ือปนเปอนสารเคมีท่ีสงออกใหหนวยงานภายนอกดําเนินการขนสงกําจัด 
ต้ังแตปงบประมาณ 2549 ถึง 2562 

 

ตารางท่ี 3-5 ปริมาณของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมี หลอดไฟเส่ือมสภาพ ถานไฟฉาย แบตเตอรี่
เสื่อมสภาพ ที่สงใหหนวยงานภายนอกนําไปดําเนินการขนสงและกําจัด ในปงบประมาณ 2562 
 

วันที่ขนยายสงกําจัด 
ประเภทของเสียอันตรายและปริมาณท่ีสงกําจัด (กโิลกรัม) 

สารเคมี หลอดไฟเสื่อมสภาพ 
ถานไฟฉาย แบตเตอรี่

เสื่อมสภาพ  
25 ธันวาคม 2561 5,370 0 0 
18 มีนาคม 2562 5,560 0 0 
24 มิถุนายน 2562 7,290 0 0 
23 กันยายน 2562 7,590 0 0 
24 กันยายน 2562 0 238.4 12.6 

รวม 25,810 238.4 12.6 
 

จากตารางท่ี 3-5 พบวา ในปงบประมาณ 2562 ไดดําเนินการสงของเสียประเภทหลอดไฟ และ
ถานไฟฉาย แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ขนยายออกไปกําจัดพรอมกันกับของเสียอันตรายที่ไมสามารถเผาทําลายได 
(Non-Combustion) ที่มาจากการจัดระบบบริหารจัดการลดพื้นที่การจัดเก็บของเสียประเภทที่ไมสามารถสงเผา
ทําลายท่ีอาคารเตาเผาของเสียอันตรายไดฯ (เปนของเสียอันตรายที่ศูนยแหงชาติมีการบริหารจัดการเอง) เพื่อ
นําไปกําจัดใหมีความเหมาะสมและถูกวิธีตอไป  
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ตารางที่ 3-6 เปรียบเทียบรอยละของการเพ่ิม-ลด ปริมาณของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมี/กาก
สารเคมี หลอดไฟ และถานไฟฉายแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ที่สงออกใหหนวยงานภายนอกดําเนินการขนสง
กําจัด ตั้งแตปงบประมาณ 2555 ถึง 2562 
 

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 
2559 18,250.00 +31.0 
2560 21,920.00 +20.1 
2561 22,160.00 +1.1 
2562 25,810.00 +16.5 
รวม 137,270.50  

 

3.3 การใชน้ํามันเชื้อเพลิง ไฟฟาและน้ําประปา 

ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง (นํ้ามันดีเซล) ที่ใชในการเผาของเสียอันตรายรวมทั้งสิ้น 2,131 ลิตร มี
คาเฉลี่ยของอัตราการใชน้ํามันในการเผาของเสียอันตรายเทากับ 0.55 ลิตร/กิโลกรัมขยะ ซึ่งมีคาเพ่ิมขึ้นเล็กนอย
จากปงบประมาณ 2561 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-7 และในตารางที่ 3-7 แสดงถึงปริมาณไฟฟาที่ใชในการ
เผาของเสียฯ ท้ังปมีคาเทากับ 710 หนวย ปริมาณสารเคมี (NaOH 50 %) ใชท้ังปเทากับ 510 กิโลกรัม  

ในสวนของน้ําประปาที่ใชสําหรับระบบบําบัดมลพิษทางอากาศของเตาเผาของเสียอันตรายน้ัน 
ตั้งแตปงบประมาณ 2555 ถึงปงบประมาณ 2562 ไมมีการใชน้ําประปาในกิจกรรมการเผาทําลายของเสีย 
เนื่องจากไดนําน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียมาใชในกิจกรรมการเผาทําลายของเสียอันตราย จึงลดปริมาณการใช
น้ําประปาสําหรับกิจกรรมการเผาทําลายของเสียอันตรายรอยละ 100 จากปงบประมาณ 2555 
 

ตารางที่ 3-7 ปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิง (นํ้ามันดีเซล)ใชในการเผา ปริมาณของเสียอนัตรายที่เผา และอัตราการ
ใชน้ํามันในการเผาของเสีย ปงบประมาณ 2562 

เดือน ป 
นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช 

(ลิตร) 
ปริมาณของเสียอันตรายที่

ทําการเผา (กิโลกรัม) 
อัตราการใชนํ้ามัน 
(ลิตร/กิโลกรัม) 

ตุลาคม 2561 113 267.40 0.42 
พฤศจิกายน 2561 229 464.00 0.49 
ธันวาคม 2561 130 263.80 0.49 
มกราคม 2562 106 196.00 0.54 
กุมภาพันธ 2562 ไมมีการเผาของเสียฯ เนื่องจากหัวเผา T2 ชํารุด 
มีนาคม 2562 257 465.00 0.55 
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ตารางที่ 3-7 ปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิง (นํ้ามันดีเซล)ใชในการเผา ปริมาณของเสียอนัตรายที่เผา และอัตราการ
ใชน้ํามันในการเผาของเสีย ปงบประมาณ 2562 (ตอ) 
 

เดือน ป 
นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช 

(ลิตร) 
ปริมาณของเสียอันตรายที่

ทําการเผา (กิโลกรัม) 
อัตราการใชนํ้ามัน 
(ลิตร/กิโลกรัม) 

เมษายน 2562 286 504.20 0.57 
พฤษภาคม 2562 260 437.80 0.59 
มิถุนายน 2562 272 438.80 0.62 
กรกฎาคม 2562 138 248.78 0.55 
สิงหาคม 2562 207 374.30 0.55 
กันยายน 2562 133 232.40 0.57 

รวม 2,131.00 3,892.50  
ปงบประมาณ 2562 คาเฉลี่ยอัตราการใชนํ้ามัน 0.55 ลิตร ตอ ของเสียอันตราย 1 กิโลกรัม 

 
 

จากตารางที่ 3-7 พบวามีการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในการเผาทําลายของเสียอันตรายในปริมาณ 2,131
ลิตร และในการทดสอบระบบเตาเผาของเสียอันตรายทุกสัปดาห ที่มีการทดสอบจุดหัวเผาจะมีการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงตลอดทั้งปงบประมาณ  113 ลิตร ดังนั้นในปงบประมาณ 2562 นี้ จึงมีการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของระบบ
เตาเผาของเสียอันตรายรวมท้ังสิ้น 2,244 ลิตร และจากขอมูลท่ีปรากฎในตารางที่ 3-7 ในชวงเดือนกุมภาพันธ 
2562 พบวาไมมีการเผาของเสียอันตรายเน่ืองจากหัวเผาของเสีย (T2) ชํารุดไมสามารถใชงานได ตองแจงชางเขา
มาตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยเปลี่ยนหัวเผาท่ีไดสํารองไว และทดสอบการใชงาน จนกระท้ัง
สามารถใชงานไดตามปกติ และพรอมสําหรับการดําเนินการเผาของเสียฯในโอกาสถัดไป โดยสวนใหญจะ
ดําเนินการเผาของเสียฯ ไดอยางนอยเดือนละ 2 คร้ัง แตในเดือนตุลาคม ธันวาคม 2561 มกราคม กรกฎาคม 
และกันยายน 2562 มีการเผาของเสียฯเพียง 1 ครั้งตอเดือน เนื่องจากมีปริมาณของเสียฯ ไมเพียงพอตอการเผา
ในรอบที่ 2 ของเดือน ซึ่งจะมีความไมคุมคาหากดําเนินการเผาของเสียในปริมาณเฉลี่ยที่นอยกวา 180 กิโลกรัม
ของเสีย  
 

ตารางที่ 3-8 ปริมาณไฟฟา น้ําประปา และสารเคมีที่ใชในการเผาของเสียอันตราย ปงบประมาณ 2562 
 

เดือน ป 
ปริมาณของเสีย

อันตรายที่ทําการเผา 
(กิโลกรัม) 

ปริมาณที่ใช  

ไฟฟา  
 (หนวย) 

น้ําประปา  
(หนวย) 

สารเคมี  (NaOH 50 %) 
 (กโิลกรัม) 

ตุลาคม 2561 267.40 40 0 30 
พฤศจิกายน 2561 464.00 71 0 60 
ธันวาคม 2561 263.80 43 0 30 
มกราคม 2562 196.00 36 0 30 
กุมภาพันธ 2562 0  0  
มีนาคม 2562 465.00 90 0 60 
เมษายน 2562 504.20 98 0 60 

 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 

 

ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สํานักงานกลาง 24 

ตารางที่ 3-8 ปริมาณไฟฟา น้ําประปา และสารเคมีที่ใชในการเผาของเสียอันตราย ปงบประมาณ 2562 
(ตอ) 
 

เดือน ป 
ปริมาณของเสีย

อันตรายที่ทําการเผา 
(กิโลกรัม) 

ปริมาณที่ใช  

ไฟฟา  
 (หนวย) 

น้ําประปา  
(หนวย) 

สารเคมี  (NaOH 50 %) 
 (กโิลกรัม) 

พฤษภาคม 2562 437.80 84 0 60 
มิถุนายน 2562 438.80 83 0 60 
กรกฎาคม 2562 248.78 45 0 30 
สิงหาคม 2562 374.30 74 0 60 
กันยายน 2562 232.40 46 0 30 

รวม 3,892.50 710 0 510 
หมายเหตุ: 

1. ปริมาณการใชไฟฟา อาจไมแปรผันตามปริมาณของเสียอันตรายที่ทําการเผา ท้ังนี้จะขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆดวย เชน มีการใชงานตูแชขยะ
ติดเชื้อปนเปอนสารเคมีเพ่ือรอการสงกําจัด, การใชงานพัดลมไอน้ําเพ่ือระบายความรอน เปนตน 

2. เร่ิมมีการใชนํ้าที่ผานการบําบัดจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ สวทช. มาใชในกิจกรรมการเผาทําลายของเสียอันตราย เดือนกุมภาพันธ 
2555 
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บทท่ี 4 
คาใชจายในการกําจัดทําลายของเสียอันตราย 

 
คาใชจายในการกําจัดทําลายของเสียอันตรายทั้งหมดตลอดทั้งปงบประมาณ 2562 รวมท้ังสิ้น 

1,756,261.79 บาท  แบงออกเปน  

- คาใชจายประจํา (Fix Cost) 127,459.00 บาท 

- คาใชจายผันแปร (Vary Cost) 1,628,802.79 บาท 
รายละเอียดของคาใชจายตางๆ ในแตละรายการแสดงในตารางที่ 4-1 
เมื่อนําคาใชจายท้ังหมดในป 2562 ที่ใชในการกําจัดของเสียอันตราย (คาใชจายในการเผาทําลาย

ของเสีย 3,892.50 กิโลกรัมดวยเตาเผา รวมคาใชจายในการสงขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี(IW) ปริมาณ 
40,650.39 กิโลกรัม และของเสียสารเคมี(CW) ปริมาณ 25,810.00 กิโลกรัม ไปใหบริษัทเอกชนรับไปกําจัด ซึ่ง
ปริมาณของเสียดังที่กลาวมาจะมีปริมาณรวมทั้งหมด 70,352.89 กิโลกรัม) มาคํานวณหาคาใชจายตอหนวยของ
การกําจัดของเสียอันตรายจะมีคาเทากับ 24.96 บาท/กิโลกรัม (ไมคิดรวมคาเสื่อมราคาของเตาเผาของเสีย
อันตราย) เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2561 พบวามีคาลดลง 1.22 บาทตอกิโลกรัมของเสีย คิดเปนรอยละ 
4.66 ของราคาคาใชจายตอหนวยการเผาของเสียอันตรายที่ลดลงมา 

จากราคาคาใชจายตอหนวยการเผาของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2562 นี้พบวามีคาใชจาย
ประจําที่ยังคงมีจํานวนเทาเดิมเหมือนกับปงบประมาณที่ผานมา สวนคาใชจายผันแปรนั้นพบวาเพ่ิมข้ึนมาจาก
ปงบประมาณ 2561 คาใชจายที่เพิ่มขึ้นเหลานี้สวนใหญมาจากปริมาณของเสียอันตรายเพ่ิมสูงขึ้นมากกวาทุกป ที่
สงไปกําจัดโดยหนวยงานภายนอก คาแรงของผูปฏิบัติงาน เปนตน 

มีการคดัแยกของเสียอันตรายออกเปน 3 กลุม เพื่อลดปริมาณการใชน้ํามันในการเผาทําลายของเสีย
อันตราย โดยเนนการใชของเสียอันตรายท่ีไวไฟเปนเชื้อเพลิงในการเผาไหมแทนน้ํามัน ตลอดจนมีการนําน้ําที่ผาน
การบําบัดจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ สวทช. มาใชกับระบบบําบัดมลพิษทางอากาศของเตาเผาทําใหไมมีการ
นําน้ําประปามาใชกับระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ   ดังรายละเอียดที่ไดกลาวไวแลวบทที่ 3 (หัวขอ 3.3 การใช
น้ํามันเชื้อเพลิง ไฟฟา และน้ําประปา)  ในสวนของราคาน้ํามันดีเซลนั้นพบวาราคาเฉลี่ยในปงบประมาณ 2562 
เทากับ 27.77 บาท/ลิตร ซึ่งมีราคาเฉลี่ยลดลงมาจากปงบประมาณ 2561 เทากับ 0.06 บาท คิดเปนรอยละ 
0.22 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4-2 และรปูที่ 4-1 

ในสวนคาใชจ ายในการกําจัดทํ าลายของเสียอันตรายที่ ไม สามารถเผาทํ าลายได  (Non-
Combustion) ซึ่งเปนของเสียอันตรายที่ศูนยแหงชาติมีการบริหารจัดการเองที่ไดกลาวถึงคาใชจายในบทที่ 2
แลวนั้น จะไมนํามาคิดรวมกับคาใชจายในการกําจัดทําลายของเสียอันตรายท่ีสงเขาระบบการจัดการของเสีย
อันตรายเนื่องจากเปนการดําเนินงานลักษณะการจางเหมาเปนคันรถในการขนยายไปกําจัดขึ้นอยูกับปรมิาณของ
เสียประเภทนี้ในแตละชวงเวลานั้นๆ โดยการจางเหมานี้จะไมมีการชั่งบันทึกน้ําหนักของของเสียในแตละประเภท
ท่ีสงไปกําจัด 

อยางไรก็ตามในปงบประมาณ 2562 นี้ จะไมนําคาเสื่อมราคาของการกอสรางเตาเผาพรอมอาคาร 
มาคิดคํานวนหาคาใชจายตอหนวยการกําจัดของเสีย เนื่องจากเตาเผามีอายุการใชงานมากกวา 10 ปแลว จึงไม
สามารถคํานวนคาเสื่อมราคาไดอีก แตอยางไรก็ตามในสวนของคาใชจายผันแปร ยังคงมีคาการปรับปรุงซอมแซม
อุปกรณของระบบเตาเผาของเสียอันตรายที่เกิดการชํารุดเสียหาย และเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน ตาม
รายการท่ีไดแสดงในตารางที่ 4-1 
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ตารางที่ 4-1 คาใชจายของระบบเตาเผาของเสียอันตราย ประจําปงบประมาณ 2562 
 

รายการ จํานวน หนวย จํานวนเงิน (บาท) 
1. คาใชจายประจํา (Fix Cost)    
คาบริการตรวจวัดดานสิ่งแวดลอมและสอบเทียบเครื่องมือวัด    
1.1 คาตรวจวัดอากาศเสียท่ีปลองเตาเผา  2 ครั้ง 47,000.00 
1.2 คาตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบ อวท. แบบ Ambient Air 24 
ชั่วโมง 

2 ครั้ง 50,800.00 

1.3 คาตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน 1 ครั้ง 15,000.00 
1.3 คาสอบเทียบหัววัดอุณหภูมิอุปกรณเตาเผาของเสียอันตราย 1 ครั้ง 14,659.00 

รวมคาใชจายประจํา (Fix Cost)   127,459.00 
2. คาใชจายผันแปร (Vary Cost)    
คาดําเนินการ    
2.1 คาน้ํามันเชื้อเพลิง  2,244 ลิตร 62,315.88 
2.2 คาไฟฟา 710 หนวย 2,566.23 
2.3 คาน้ําประปา 0 หนวย 0 
2.4 คาสารเคมี (NaOH 50%) 510 กิโลกรัม 9,639 
2.5 คาแรงเจาหนาท่ีขนขยะไปเตาเผา1 450 คน-ชม. 45,000 
2.6 เจาหนาที่รบัขยะที่เตาเผา2 450 คน-ชม. 31,500 
2.7 คาแรงเจาหนาท่ีควบคุมระบบการจัดการของเสีย3 1,240 คน-ชม. 160,192 
2.8  คาจางเหมาบริษัทเอกชนกําจัดของเสียอันตราย (IW)4 40,650.39 กิโลกรัม 487,804.68 
2.9  คาจางเหมาบริษัทเอกชนกําจัดของเสียสารเคมี (CW) 4 ครั้ง    
- คากําจัดสารเคมีเสื่อมสภาพ 25,810 กิโลกรัม 828,501 
คาวัสดุอุปกรณสิ้นเปลือง    
แบตเตอรี่หัววัดคาความเปนกรดดางของบอน้ําหมุนเวียน 1 ชุด 1,284 
คาวัสดุอุปกรณ จางเหมาซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง    
ไมมีการซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง - - - 

รวมคาใชจายผันแปร (Vary Cost)   1,628,802.79 

รวมคาใชจายท้ังสิ้น   1,756,261.79 

 

หมายเหตุ:  
1. อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติม คือ เจาหนาท่ีขนขยะไปเตาเผา 1 คน ทํางาน 225 คร้ัง ครั้งละ 2 ชม. ชม. ละ 100 บาท 
2. อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติม คือ เจาหนาท่ีรับขยะท่ีเตาเผา 1 คน ทํางาน 225 คร้ัง คร้ังละ 2 ชม. ชม. ละ 70 บาท 
3. อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติม 

3.1 จนท.1 (ทํางานระบบการจัดการของเสยี 4 ชม. ตอวัน (4 คน-ชม.) ใน 1 ปมีวันทํางาน 242 วัน คาแรง 118 บาท/ชม.) 
คิดเปน 968 คน-ชม. เปนจํานวนเงิน 114,224 บาท 
3.2 จนท.2 (ทํางานระบบการจัดการของเสยี 8 ชม. ตอวัน (8 คน-ชม.) ใน 1 ปมีวันทํางาน 17 วัน  คาแรง 198 บาท/ชม.) 
คิดเปน 136 คน-ชม. เปนจํานวนเงิน 26,928 บาท 
3.3 จนท.3 (ทํางานระบบการจัดการของเสีย 8 ชม. ตอวัน (8 คน-ชม.) ใน 1 ปมีวันทํางาน 17 วัน  คาแรง 140 บาท/ชม.) 
คิดเปน 136 คน-ชม. เปนจํานวนเงิน 19,040 บาท 

4. อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมคาจางเหมาบริษัทเอกชนกําจัดของเสียอันตราย (IW) จํานวนเงิน 12 บาทตอกิโลกรัมขยะ 
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ตารางที่ 4-2 คาใชจายตอหนวยการกําจัดของเสียอันตราย และราคานํ้ามันดีเซลปงบประมาณ 2546 ถึง 
2562 

ปงบประมาณ คาใชจายตอหนวย ราคาน้ํามันดีเซล (เฉลี่ย) 
บาท/กิโลกรัม รอยละของการ เพิ่ม-ลด บาท/ลิตร* รอยละของการ เพ่ิม-ลด 

2546 51.60 - 12.79 - 

2547 44.11 -14.52   14.49 +13.29  

2548 54.01 +22.44  22.00 +51.83  

2549 44.79 -17.07 25.43 +15.59 

2550 50.09 +11.83 24.41 -4.01 

2551 52.04 +3.89 35.82 + 46.74 

2552 30.68 -41.05 23.73 -33.75 

2553 30.79 +0.36 27.20 +14.62 

2554 28.58 -7.18 29.34 +7.87 

2555 26.39 -7.66 29.91 +1.94 

2556 28.65 + 8.56 29.91 - 

2557 35.00 +22.16 29.98 +0.23 

2558 34.00 -2.86 26.15 -12.78 

2559 28.98 -14.76 22.88 -14.80 

2560 25.65 -11.49 25.73 15.48 

2561 26.18 +2.07 27.83 8.15 

2562 24.96 -4.66 27.77 -0.21 

หมายเหตุ :*  ราคานํ้ามันขายปลีกของปม ปตท.  
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รูปท่ี 4-1 ราคาน้ํามันดีเซลเฉลี่ยและคาใชจายตอหนวยการกําจัดในแตละปงบประมาณ 
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บทท่ี 5 
การเฝาระวังควบคุมมลพิษทางอากาศและสภาพแวดลอมจากการเผาทําลายของเสียอันตราย 

 
5.1 ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ 

ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศของเตาเผาของเสียอันตรายประกอบดวย สครับเบอรแบบเปยก         
(Wet Scrubber) ท่ีใชสารละลายดาง (NaOH) ในการฟอกไอกรดและอากาศเสีย และหอดูดซับ (Adsorbtion 
Chamber) ท่ีใช Activated Carbon ในการดูดซับกลิ่นไอระเหยสารอินทรียและบําบัดมลพิษทางอากาศกอน
ปลอยออกสูบรรยากาศ การบํารุงรักษาระบบบําบัดมลพิษทางอากาศจะทําการตรวจสภาพเปนรายไตรมาส ปละ 
4 ครั้ง และทําการเปลี่ยน Activated Carbon เมื่อผลการตรวจสอบพบวามีความสามารถในการดูดซับนอยกวา 
40 % 

การซอมบํารุงเตาเผาของเสียอันตรายใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงาน และทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามที่ไดออกแบบไวเปนสิ่งสําคัญอยางหน่ึงในการปองกันมลพิษทางอากาศ ในปงบประมาณ 2562 
นี้ ยังคงมีการดําเนินการตรวจสอบอุปกรณเตาเผาของเสียฯ โดยแบงเปนชวงเวลา กอนเผา ในระหวางการเผา 
และหลังจากที่เผาของเสียอันตรายเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งพบวา อุปกรณเตาเผาของเสียอันตรายโดยสวนใหญยัง
อยูในสภาพที่ยังสามารถใชงานได แตดวยสภาพและอายุการใชงานของตัวเตาเผาเอง จะตองไมถูกใชงานอยาง
หนัก มีการเผาของเสียอันตรายไดในลักษณะแบบประคับประคอง คือเผาไดประมาณเดือนละ 2 คร้ัง และในสวน

ของ Activated Carbonที่ใชงานอยูปจจุบันนี้ยังมีประสิทธิภาพในการดูดซับที่ดี จึงไมมีความจําเปนที่จะตอง
เปลี่ยนวัสดุดูดซับ จากบันทึกผลการซอมบํารุงเตาเผาของเสียอันตรายประจํารายไตรมาส 1-4 ของปงบประมาณ 
2562 สรุปไดดังรายละเอียดตอไปน้ี  
 

อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 1. ตัวเตาเผาและหองเผาไหม 1-2 
การดําเนินการตรวจสอบกอนเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา พบสภาพปูนในตัวเตาเผาหองที่ 1 เสื่อมสภาพเปนผงบริเวณพื้นเตาบริเวณรอยตอของแผน
คอนกรีตเปนรองและพบการกัดกรอนของเตาเผาหองเผาไหมที่ 1 หัววัดอุณหภูมิปกติ หองเผาไหมที่ 2 ใชงานได
ปกติ 
การดําเนินการตรวจสอบในระหวางการเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  สภาพผนงัปูนมีสีแดงเน่ืองจากโดนความรอนในการเผาสารเคมีและพบการรั่วซึมของ
สารเคมีตกลงที่พ้ืนเล็กนอย 
การดําเนินการตรวจสอบหลังการเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  พบแผนคอนกรีตมีรอยแตกแตยังคงสามารถเผาสารเคมีไดตามปกติ 
รูปภาพประกอบ 
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อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 2. พัดลมจายอากาศ ตัวที่ 1,2 
การดําเนินการตรวจสอบกอนเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  พบวาการทํางานของพัดลมทํางานไดตามปกติ 
การดําเนินการตรวจสอบในระหวางการเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  พบวาการทํางานของพัดลมทํางานปกติและระบายควันไดดี 
การดําเนินการตรวจสอบหลังการเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  พบวาการทํางานของพัดลมทํางานปกติ 
รูปภาพประกอบ 

 
 
 

อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 3. หัวเผา ตัวท่ี 1 และ 2 
การดําเนินการตรวจสอบกอนเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  พบวาการทํางานของหัวเผาที่1 และ 2 ทํางานไดตามปกติ 
การดําเนินการตรวจสอบในระหวางการเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  พบวาการทํางานของหัวเผาท่ี1 และ 2 ทํางานไดตามปกติ 
การดําเนินการตรวจสอบหลังการเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  พบวาการทํางานของหัวเผาที่1 และ 2 ทํางานไดตามปกติ 
รูปภาพประกอบ 
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อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 4. ระบบปอนขยะ 
การดําเนินการตรวจสอบกอนเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  พบวาการทํางานระบบปอนขยะทํางานไดตามปกติ 
การดําเนินการตรวจสอบในระหวางการเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  พบการทํางานของกระบอกไฮดรอลิคเปดทํางานไดตามปกติ 
การดําเนินการตรวจสอบหลังการเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  พบวาการทํางานระบบปอนขยะทํางานไดตามปกติ 
รูปภาพประกอบ 

 
อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 5. ระบบจายและเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 
การดําเนินการตรวจสอบกอนเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  พบการทํางานระบบจายและเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใชงานไดตามปกติ 
การดําเนินการตรวจสอบในระหวางการเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  พบการทํางานระบบจายและเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใชงานไดตามปกติ 
การดําเนินการตรวจสอบหลังการเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  พบการทํางานระบบจายและเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใชงานไดตามปกติ 
รูปภาพประกอบ 
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อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 6. หอลดอุณหภูมิ 
การดําเนินการตรวจสอบกอนเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  พบการกัดกรอนและเปนสนิทบางจุดของหอลดอุณหภูมิแตก็ยังทํางานไดตามปกติ 
การดําเนินการตรวจสอบในระหวางการเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  พบการทํางานหอลดอุณหภูมิใชงานไดตามปกติ 
การดําเนินการตรวจสอบหลังการเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  พบการทํางานหอลดอุณหภูมิใชงานไดตามปกติ 
รูปภาพประกอบ 

 
 

อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 7. ปมสูบน้ําหมุนเวียน 
การดําเนินการตรวจสอบกอนเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  พบบอน้ําเริ่มเสื่อมสภาพวัสดุเคลือบผิวหลดุทําใหสเตรนเนอรอุดตันงาย 
การดําเนินการตรวจสอบในระหวางการเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  การทาํงานของปมสูบน้ําหมุนเวียนใชงานไดตามปกติ 
การดําเนินการตรวจสอบหลังการเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  การทาํงานของปมสูบน้ําหมุนเวียนใชงานไดตามปกติ 
รูปภาพประกอบ 
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อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 8. ระบบฟอกอากาศ 
การดําเนินการตรวจสอบกอนเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  เปดดูสภาพโครงสรางของ  Activated   carbon ยังคงมีสภาพพรอมใชงานไดตามปกติ          
การดําเนินการตรวจสอบในระหวางการเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  เปดดูสภาพโครงสรางของ  Activated   carbon ยังคงอยูในสภาพใชงานได ดูดซับกลิ่น
และดักกรองฝุนไดดี                                                                                                       
การดําเนินการตรวจสอบหลังการเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  เปดดูสภาพโครงสรางของ  Activated   carbon มีตวักลองที่เก็บ Activated   carbon
ไดชํารุดนิดหนอยทําให Activated   carbon ไหลออกดานขางแตยังคงมีสภาพพรอมใชงานไดตามปกติ           
รูปภาพประกอบ 
 

 
อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 9. พัดลมดูดอากาศ 
การดําเนินการตรวจสอบกอนเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  ทําการอัดจาระบีที่ตลับลูกปนท้ังสองขาง 
ตรวจสายพาน    พัดลมดูดอากาศทํางานไดตามปกติ 
การดําเนินการตรวจสอบในระหวางการเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  พัดลมดูดอากาศทํางานไดตามปกติ 
การดําเนินการตรวจสอบหลังการเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  พัดลมดูดอากาศทํางานไดตามปกติ 
รูปภาพประกอบ 
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อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 10. ปลองควัน 
การดําเนินการตรวจสอบกอนเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  สภาพโครงสรางโดยเฉพาะระหวางขอตอของโครงสรางปลองควันพบเริ่มมีสนิทผุกรอนและ
ตรงหมวกของปลองชํารุด หลุดออกจากปลอง 
การดําเนินการตรวจสอบในระหวางการเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  ปลองควันใชไดงานปกติ และหมวกของปลองชํารุด หลุดออกจากปลอง แตไมเปนอุปสรรค
ในระหวางการปฏิบัติงานการเผาของเสียอันตราย 
การดําเนินการตรวจสอบหลังการเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  ปลองควันใชไดงานปกติ 
รูปภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 11. ตูควบคุม 
การดําเนินการตรวจสอบกอนเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  ตรวจอุปกรณในตู  แม็กเนติก   เบรกเกอร  สายและจุดตอสาย ทดสอบระบบทาํงานปกติ 
การดําเนินการตรวจสอบในระหวางการเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  ตรวจดูอุปกรณในตูควบคุมทํางานปกติ 
การดําเนินการตรวจสอบหลังการเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา   ตรวจดูอุปกรณในตูควบคุมทํางานปกติ 
รูปภาพประกอบ 
 

 
 
 
 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 

ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สาํนักงานกลาง 35 

อุปกรณท่ีตรวจสอบ: 12. กลองวงจรปด 
การดําเนินการตรวจสอบกอนเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  เปดกลองสงัเกตจากภาพมอนิเตอร ทํางานปกติ 
การดําเนินการตรวจสอบในระหวางการเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  เปดกลองสงัเกตจากภาพมอนิเตอร ทํางานปกติ 
การดําเนินการตรวจสอบหลังการเผา: 
ตรวจเช็คดวยสายตา  เปดกลองสงัเกตจากภาพมอนิเตอร 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 2562 กําหนดใหม ี         

การตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย และมลพิษทางอากาศที่ระบายออกจาก
ปลองเตาเผาของเสียอันตรายปละ 2 ครั้ง โดยมีการกําหนดชวงของการตรวจวัดในเดือนมีนาคม และ กันยายน 
เพื่อเปนการตรวจวัดในแตละทิศทางลมที่มีการพัดเปลี่ยนทิศในแตละชวงฤดูกาล และเปนตัวแทนการตรวจ
ติดตามคุณภาพอากาศในแตละชวงของฤดูกาล คือ ฤดูรอน สภาพแหงแลง และฤดูฝน สภาพเปยกชื้น ตามลําดับ 
การตรวจวัดมลพิษทางอากาศตามแผนการเฝาระวังและวัดผลดานสิ่งแวดลอมนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการเฝา
ระวังผลกระทบทางดานคุณภาพอากาศของบริเวณพ้ืนที่ออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย การ
ปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกิจกรรมการเผาทําลายของเสียอันตราย และเปนการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัดมลพิษทางอากาศของเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. ดังนั้นจึงไดมีการ
กําหนดการตรวจวัดคาความเขมขนของสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศในวันเดียวกันที่ทําการตรวจวัดมลพิษ
ทางอากาศที่ระบายออกจากปลองเตาเผาของเสียอันตราย 

นับตั้งแตเริ่มดําเนินการเผาของเสียอันตรายตั้งแตเดือนกันยายน 2545 จนถึงเดือนกันยายน 2562 
ไดดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศมาแลวเปนจํานวนทั้งสิ้น 32 ครั้ง โดยมีรายละเอียดและผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศสรุปไดดังตอไปนี้ 

5.2.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย แบบ Ambient Air  
24 ชั่วโมง โดยดําเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศ 2 พื้นที่ ไดแก บริเวณโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 
และ โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม ดังแสดงในรูปที่ 5-1 แผนที่ภาพถายทางอากาศ (Aerial 
photograph) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงพิกัดของพื้นที่ออนไหวท่ีอยูรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

และรูปที่ 5-2 การเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศของบริเวณโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร และ 
โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม สวนตารางที่ 5-1 เปนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย ในปงบประมาณ 2562 และกราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย ตั้งแตเริ่มดําเนินการตรวจวัดจนถึง ณ ปจจุบัน ดังแสดงในรูปท่ี 5-3  
 

ตารางที่ 5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของบริเวณพ้ืนที่ออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
ปริมาณความเขมขนฝุนขนาดเล็ก (PM-10), SO2 และ NO2 แบบ Ambient Air 24 ชั่วโมง ปงบประมาณ 
2562 

จุดเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศ วันท่ีตรวจเก็บตัวอยาง 
ปริมาณความเขมขน (µg/m3) 

ฝุน (PM-10) SO2 NO2 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 
4-5 เมษายน 2562 35.0 27.0 31.0 
19-20 กันยายน 2562 46.0 25.0 28.0 

โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม 
4-5 เมษายน 2562 46.0 20.0 18.0 
19-20 กันยายน 2562 35.0 20.0 32.0 

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

2. SO2 ไมเกิน 300 µg/m3 (มาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง) 
*** คามาตรฐาน 3. NO2 ไมเกิน 320 µg/m3 (มาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
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รูปที่ 5-1 แผนที่ภาพถายทางอากาศ (Aerial photograph) แสดงถึงพิกัดของพื้นท่ีออนไหวที่อยูรอบ
อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-2 จุดเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศของบริเวณพ้ืนที่ออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
แบบ Ambient Air 24 ชั่วโมง 

  

 

เตาเผาของเสียฯ 
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จากตารางท่ี 5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของบริเวณพ้ืนที่ออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตร
ประเทศไทย คือ บริเวณโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร และ โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม ใน
ปงบประมาณ 2562 คาพารามิเตอรท้ัง 3 คา คือ ปริมาณความเขมขนฝุนขนาดเล็ก (PM-10), ซัลเฟอรได-
ออกไซด (SO2) และ ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เทียบกับ  คามาตรฐานของทางราชการแลวพบวาอยูในเกณฑ
มาตรฐานท้ังหมด 

ตารางที่ 5-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศ
ไทย ตั้งแตเร่ิมดําเนินการตรวจวัดจนถึง ณ ปจจุบัน (ปงบประมาณ 2546 -2562) และเมื่อนําผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศโดยรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย มาทาํกราฟเสนเพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงในแตละคร้ัง
ท่ีมีการตรวจวัดซึ่งแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศตั้งแตปงบประมาณ 2553 ถึง ณ ปจจุบัน ดังแสดงในรูปที่ 
5-3 นั้นก็พบวาทุกคาพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานท้ังหมด  

 

ตารางที่ 5-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

จุดตรวจวัด วันท่ีเก็บตัวอยาง 

มลพิษท่ีทําการตรวจวัด  
ฝุนขนาดเล็ก (PM-10)  

24 ชม. (g/m3) 

SO2 

 24 ชม. (g/m3) 

NO2 

1 ชม. (g/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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ตารางที่ 5-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย (ตอ) 

จุดตรวจวัด วันท่ีเก็บตัวอยาง 

มลพิษท่ีทําการตรวจวัด  
ฝุนขนาดเล็ก (PM-10)  

24 ชม. (g/m3) 

SO2 

 24 ชม. (g/m3) 

NO2 

1 ชม. (g/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 20.00 24.00 

9 มีนาคม 2559 53.00 22.00 24.00 

5 กันยายน 2559 42.00 16.00 19.00 

15 มีนาคม 2560 46.0 18.0 20.0 

13 กันยายน 2560 44.0 18.0 20.0 

29 มีนาคม 2561 51.0 12.0 20.0 

18 กันยายน 2561 46.0 35.0 28.0 

4 เมษายน 2562 35.0 27.0 31.0 

19 กันยายน 2562 46.0 25.0 28.0 

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 

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

จุดตรวจวัด วันท่ีเก็บตัวอยาง 

มลพิษท่ีทําการตรวจวัด  
ฝุนขนาดเล็ก (PM-10)  

24 ชม. (g/m3) 

SO2 

 24 ชม. (g/m3) 

NO2 

1 ชม. (g/m3) 

โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม 
(ตอ) 

  1 เมษายน 2553 44.74 31.00 24.00 

30 กันยายน 2553 32.97 15.0 21.00 

19 พฤษภาคม 2554 42.00 16.00 22.00 

 23 กุมภาพันธ 2555 94.00 20.00 24 

19 ตุลาคม 2555 54.00 28.00 20.00 

22 มีนาคม 2556 36.00 14.00 18.00 

20 กันยายน 2556 33.02 21.00 28.00 

28 มีนาคม 2557 62.50 20.00 24.00 

26 กันยายน 2557 41.00 12.00 20.00 

18 มีนาคม 2558 37.00 12.00 18.00 

23 กันยายน 2558 30.00 18.00 16.00 

9 มีนาคม 2559 59.00 18.00 16.00 

5 กันยายน 2559 37.00 20.00 25.00 

15 มีนาคม 2560 38.0 21.0 25.0 

13 กันยายน 2560 39.0 16.0 24.0 

29 มีนาคม 2561 31.0 15.0 38.0 

18 กันยายน 2561 41.0 30.0 21.0 

4 เมษายน 2562 46.0 20.0 18.0 

19 กันยายน 2562 35.0 20.0 32.0 

Science Camp 24 มีนาคม.2548 21.92 11.00 20.00 

ปอม รปภ. หนา อวท. 19 ตุลาคม 2555 105   

คามาตรฐาน (ตองไมมากกวา)  120.00* 300.00* 320.00** 

หมายเหตุ :  

1. ผลการตรวจวัดวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2546 จากรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย, 2546 

              ND หมายถึง ไมสามารถตรวจวัดคาได (มคีานอยกวา 14 g/m3) 
*  หมายถึง คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศโดยท่ัวไป ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 
2547 

**  หมายถึง คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนได
ออกไซดในบรรยากาศโดยท่ัวไป ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 วันท่ี 14 
สิงหาคม พ.ศ. 2552 
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2. การเก็บตัวอยางและตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณ Science Camp ในวันท่ี 24 มีนาคม 2548 เปนการเฝาระวังผลกระทบส่ิงแวดลอมเร่ืองฝุน 
ตรงบริเวณ Science Camp 
 
3. การเก็บตัวอยางและตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณ ปอม รปภ. หนา อวท. ในวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เปนการเฝาระวังผลกระทบสิ่งแวดลอมเรื่อง
ฝุน หลังเกิดภาวะนํ้าทวมใหญชวงปลายป 2554 (ตนปงบประมาณ 2555) 
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หมายเหตุ: การตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณปอม รปภ. หนา อวท. เปนการตรวจวัดหลังเกิดเหตุการณนํ้าทวมใหญ ป 2554 

 
รูปท่ี 5-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนท่ีออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ตั้งแตปงบประมาณ 2553 ถึง 2562 
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5.2.2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตรายโดยดําเนินการเก็บ
ตัวอยางคุณภาพอากาศที่บริเวณปลองของเตาเผาของเสียอันตราย ดังแสดงในรูปท่ี 5-4  สวนตารางท่ี 5-3 เปน
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองเตาเผาของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2562 และตารางที่ 5-4 
สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองเตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2562 และ
กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองเตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตเริ่มดําเนินการตรวจวัดจนถึง 
ณ ปจจุบัน ดังแสดงในรูปที่ 5-5 ถึงรูปที่  5-9 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 5-4 ดําเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศ

บริเวณปลองของเตาเผาของเสียอันตราย 
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ตารางที่ 5-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย ในปงบประมาณ 
2562 

พารามิเตอรท่ีทําการตรวจวัด หนวยวัด คามาตรฐาน 
วันท่ีเก็บตัวอยาง 

5 เมษายน 2562 20 กันยายน 2562 

เสนผาศูนยกลาง m - 0.40 0.40 
อุณหภูมิ 0C - 68 69 
ความเร็วลมเฉลี่ย m/s - 3.99 4.15 
ปริมาณลมเฉลี่ย m3/s*** - 0.50 0.52 
ความชื้น % - 13.19 12.95 
ปริมาณความเขมขนฝุน mg/Nm3 400** 321.47 28.80 
ปริมาณความเขมขน SO2 ppm 30** 8.66 8.76 
ปริมาณความเขมขน NO2 mg/Nm3 467** 77.38 36.52 
ปริมาณความเขมขน CO ppm 690** 2.05 40.92 
ปริมาณความเขมขน HCl mg/Nm3 204** 59.73 42.24 
 
หมายเหตุ 
* คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการกําหนดคาปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
** มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2540 วันที่ 17 มิถุนายน 2540 
*** Flue Condition 
N = Normal Temperature and Pressure (25 0C, 760 mm Hg), O2 = 7% 

 
จากตารางที่ 5-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย     

ในปงบประมาณ 2562 คาพารามิเตอรทุกคาที่ตรวจวัดพบวาอยูในเกณฑมาตรฐานท้ังหมด  
และเม่ือนําผลการตรวจวัดทั้ง 2 คร้ังในปงบประมาณ 2562 นี้มาเปรยีบเทียบกันพบวา การตรวจวัด

ในครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 นั้นปริมาณความเขมขนฝุน NO2  และ HCL มีคาลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับการตรวจวัดในครั้งแรก แสดงใหเห็นถึงการนําขอเสนอแนะจากการตรวจวัดในครั้งที่ 1 ไปดําเนินการปรับปรุง
ในเร่ืองของการตรวจสอบการทํางานของ Wet Scrubber และการควบคุมการปอนของเสียอันตรายเขาสูหองเผา
ไหมที่ใหปรับการปอนของเสียฯ อยางชาๆเปนชวงๆ ใหมีความสม่ําเสมอตลอดการปฏิบัติงานเผาของเสียอันตราย
อยางไรก็ตามทุกคาพารามิเตอรที่ตรวจวัดยังคงอยูในเกณฑมาตรฐานทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานของ
ทางราชการ 
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ 2546 ถึง 2562 

วันท่ีเก็บตัวอยาง จุดเก็บตัวอยาง คามาตรฐาน 
อุณหภูมิ 

(0C) 
ความเร็วลม
เฉล่ีย (m/s) 

ปริมาณลม
เฉล่ีย (m3/s) 

ความชื้น 
(%) 

ฝุน (TSP) 
(mg/Nm3) 

SO2 
(ppm) 

NO2 
(mg/Nm3) 

CO 
(ppm) 

HCl 
(mg/Nm3) 

หมายเหตุ 

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

25 ต.ค. 45 ปลอง(Stack) 1,2 58 2.45 0.31 10.43 29.34 1.80 6.61 1.68 8.03  
19 พ.ค. 46 ปลอง(Stack) 1,2 63 4.50 0.38 - 13.80 1.16 72.90 51.90 -  
6 ก.พ. 47 ปลอง(Stack) 1,2 40 4.32 0.54 24.21 213.55 0.72 21.20 174.50 27.50  
1 ก.ย. 47 ปลอง(Stack) 1,2 64 3.01 0.39 13.53 378.07 1.62 23.00 161.70 9.60  
24 มี.ค. 48 ปลอง(Stack) 1,2 68 1.60 0.20 16.62 279.86 1.82 82.40 7.66 33.67  
19 ต.ค. 48 ปลอง(Stack) 1,2 65 2.79 0.35 20.19 438.64 2.87 105.63 7.030 70.32  
8 มี.ค. 49 ปลอง(Stack) 1,2 66 3.03 0.38 19.42 39.47 1.88 263.2 3.640 97.92  
6 ก.ย. 49 ปลอง(Stack) 1,2 70 3.23 0.41 20.03 110.15 2.6 113.31 105.40 6.76  
21 มี.ค. 50 ปลอง(Stack) 1,2 74 3.62 0.45 25.61 653.53 1.49 112.47 195.96 50.78  
13 ก.ย. 50 ปลอง(Stack) 1,2 80 5.15 0.65 22.49 241.38 3.26 232.42 620.37 85.67  
8 เม.ย. 51 ปลอง(Stack) 1,2 70 5.39 0.38 20.54 207.41 3.02 87.62 15.33 42.92  
18 เม.ย. 52 ปลอง(Stack) 1,2 72 1.31 0.16 22.52 346.14 2.57 150.12 17.89 45.73  
8 ก.ย. 52 ปลอง(Stack) 1,2 67 4.29 0.54 38.99 155.50 3.48 53.81 3.48 39.10  
1 เม.ย. 53 ปลอง(Stack) 1,2 76 4.87 0.61 25.81 293.38 3.72 24.22 945.00 71.15  
30 ก.ย. 53 ปลอง(Stack) 1,2 71 2.59 0.33 12.98 517.77 2.81 40.85 115.90 74.00  
19 พ.ค. 54 ปลอง(Stack) 1,2 74 6.09 0.77 29.64 314.72 1.92 25.11 6.17 88.20  
23 ก.พ. 55 ปลอง(Stack) 1,2 75 3.52 0.44 35.84 93.71 7.89 17.46 17.66 32.18  
19 ต.ค. 55 ปลอง(Stack) 1,2     558.94 1.68 107.51 32.18 56.16  
22 มี.ค. 56 ปลอง(Stack) 1,2 68 5.19 0.65 17.86 109.48 17.3 43.45 7.57 11.85  
20 ก.ย. 56 ปลอง(Stack) 1,2 133 4.92 0.62 22.7 226.02 29.24 187.64 11.59 79.59  
28 มี.ค. 57 ปลอง(Stack) 1,2 73 1.42 0.18 27.16 184.41 5.07 172.52 81.42 76.89  
25 ก.ย. 57 ปลอง(Stack) 1,2 78 5.27 0.66 27.33 94.42 2.54 39.44 579.4 17.94  
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ 2546 ถึง 2562 (ตอ) 

วันท่ีเก็บตัวอยาง จุดเก็บตัวอยาง คามาตรฐาน 
อุณหภูมิ 

(0C) 
ความเร็วลม
เฉล่ีย (m/s) 

ปริมาณลม
เฉล่ีย (m3/s) 

ความชื้น 
(%) 

ฝุน (TSP) 
(mg/Nm3) 

SO2 
(ppm) 

NO2 
(mg/Nm3) 

CO 
(ppm) 

HCl 
(mg/Nm3) 

หมายเหตุ 

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

19 มี.ค. 58 ปลอง(Stack) 1,2 73 1.32 0.17 15.49 889.54 3.42 122.11 545.00 56.25  
24 ก.ย. 58 ปลอง(Stack) 1,2 71 5.05 0.63 14.03 154.09 4.68 125.8 303.99 66.89  
10 มี.ค. 59 ปลอง(Stack) 1,2 71 4.85 0.61 19.8 60.38 3.92 135.53 504.90 48.51  
6 ก.ย. 59 ปลอง(Stack) 1,2 70 1.32 0.16 16.00 164.97 9.68 183.77 23.91 77.15  
16 มี.ค. 60 ปลอง(Stack) 1,2 70 4.17 0.52 12.29 119.23 5.86 59.37 12.57 42.02  
14 ก.ย. 60 ปลอง(Stack) 1,2 70 4.92 0.62 12.07 171.48 6.31 33.49 42.09 61.09  
30 มี.ค. 61 ปลอง(Stack) 1,2 70 4.95 0.62 14.78 87.15 5.22 103.03 211.65 69.26  
19 ก.ย. 61 ปลอง(Stack) 1,2 70 3.36 0.42 8.95 27.07 4.37 140.19 93.03 27.51  
5 เม.ย. 62 ปลอง(Stack) 1,2 68 3.99 0.50 13.19 3321.47 8.66 77.38 2.05 59.73  
20 ก.ย. 62 ปลอง(Stack) 1,2 69 4.15 0.52 12.95 28.80 8.76 36.52 40.92 42.24  

 

หมายเหต:ุ มาตรฐาน 1 = ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย (7 ส.ค. 2540) (1-50 ตัน/วัน) 
มาตรฐาน 2 = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง  การกําหนดคาปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน (4 ธนัวาคม 2549), (มาตรฐาน 1 ไมไดกําหนดคาความเขมขนของ CO จึงใชมาตรฐาน 2 
N   = สภาวะอางอิง (อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท มีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย รอยละ 7) 
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ดังนั้นเมื่อนําผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแต
ปงบประมาณ 2546 ถึง 2562 มาทํากราฟเสนเพ่ือใหเห็นการเปลี่ยนแปลงในแตละครั้งที่มีการตรวจวัด ดังแสดง
ในรูปตอไปนี้ 
 

 

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

จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ 2546 ถึง 2562 
 

 
 

รูปท่ี 5-6 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขน SO2 จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 
ต้ังแตปงบประมาณ 2546 ถึง 2562 
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รูปที่ 5-7 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขน NO2 จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 
ต้ังแตปงบประมาณ 2546 ถึง 2562 

 

 
 

รูปที่ 5-8 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขน CO จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 
ต้ังแตปงบประมาณ 2546 ถึง 2562 
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รูปท่ี 5-9 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขน HCl จากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 
ต้ังแตปงบประมาณ 2546 ถึง 2562 

เมื่อพิจารณาคาความเขมขนของการปลอยมลพิษที่ทําการตรวจวัดในปงบประมาณ 2562 กับ     
คามาตรฐานของทางราชการ พบวาทุกพารามิเตอรท่ีทําการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑคามาตรฐานของทางราชการ
ท้ังหมด 

 

5.3 การตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีอาคารเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. ประจําปงบประมาณ 
2562 

ตามแผนงานตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานประจําปงบประมาณ 2562 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) ซึ่งทําการตรวจวัดในวันที่มีการเผาทําลาย
ของเสียอันตราย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยมีผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน ดังตารางที่ 5-5 
ถึงตารางที่ 5-8 และ รูปที่ 5-10 ถึง รปูท่ี 5-11 ตอไปนี้ 
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ตารางที่ 5-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียงติดตัวบุคคล 
 

จุดที่ 
ช่ือ-นามสกุลของ

ผูปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงานของ

พนักงาน 
(ช่ัวโมง) 

ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
ระดับเสียงเฉลี่ย 
TWA 8 ช่ัวโมง1 

(dBA) 
ผลการประเมิน2 

ระยะเวลา
การตรวจวัด 

(ช่ัวโมง/
นาที) 

ปริมาณเสียง
สะสม (D) 
เปอรเซ็นต 

(%) 

1 พนักงานปอนของเสีย 
(นายสรณ โสภณวิโรจน) 

6 
5.16 ช่ัวโมง 

2.3 70.4 
ไมเกินเกณฑ
มาตรฐาน 

 

หมายเหตุ  1 ระดับเสียงเฉลี่ย TWA 8 ชั่วโมง (dBA) ท่ีผูปฏิบัติงานสัมผัสกอนการคํานวณระดับเสียงท่ีสัมผัสในหูเมื่อสวมใสอุปกรณคุมครองความ

ปลอดภัยสวนบุคคล 

  2 ผลการประเมินใชเกณฑมาตรฐานความปลอดภัยตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดับเสียงท่ียอมให

ลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแตละวัน ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ขอ 3 
 

 

 

รูปท่ี 5-10 การติดอุปกรณท่ีตัวพนกังานปอนของเสีย ไดแก 

อุปกรณตรวจวัดเสียง (Noise Dosimeter) และ อุปกรณเก็บตัวอยางอากาศ 

 

การติดอุปกรณที่ตัวพนักงานปอนของเสีย ไดดําเนินการติดตั้ง 2 อุปกรณ คือ อุปกรณตรวจวัดเสียง 
(Noise Dosimeter) เพ่ือประเมินปริมาณเสียงสะสม และ อุปกรณเก็บตัวอยางอากาศ เพื่อวิเคราะหปริมาณ
ความเขมขน Ethanol Hexane และ Methanol 

การตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมติดตัวผูปฏิบัติงานปอนของเสีย พบวาลักษณะเสียงเปนประเภทเสียง
ดังตอเนื่องแบบคงที่ (Continuous Steady-state Noise) จากการทํางานยกของเสียเขาสูเตาเผา และเสียงจาก
กระบวนการเผา จากการดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงตลอดระยะเวลาการทํางานเปนเวลาประมาณ 6 ชั่วโมง 
พบวาปริมาณเสียงสะสม (D) รอยละ 2.3 โดยมีคาระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงการทํางาน (TWA) 70.4 dBA 
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ผลการประเมินใชเกณฑมาตรฐานความปลอดภัยตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแตละวัน ลงวันที่ 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 ขอ 3 พบวาคาระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงการทํางาน (TWA) มีคา 70.4 dBA ไมเกินมาตรฐานสําหรับ
เวลาการทํางาน 5-6 ชั่วโมง คือ 86-87 dBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-11 การตรวจวัดระดับความรอน ฝุนและสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน บริเวณจุดปอนของเสีย 
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ตารางที่ 5-6 ผลการตรวจวัดระดับความรอนเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน ดําเนินการตรวจวัดในชวงเวลาเดียวกัน คือ 10.00 -12.00 น. 
 

 

 

หมายเหต ุ 1 ลักษณะอ่ืน ๆ ไดแกงานจดบันทึกและควบคุมเตาเผาในหองควบคุมรวมเวลา 60 นาที พลังงานท่ีใช 102 Kcal, WBGTin 26 ºC 

  2 ผลการประเมินใชเกณฑมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับ 

  ความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2559 หมวด 1 ความรอน ขอ 2 

 

บริเวณท่ีทําการตรวจวัด 

อุณหภูมิในสภาวะการทํางาน ºC 

ลักษณะงาน1 

ภาระงาน (Work Load, WL) 
ผลการประเมิน2 

(ระบุวาเกินเกณฑ/ 

ไมเกินเกณฑ) 

TNWB TDB TGT WBGT 

in 

WBGT 

เฉลี่ย 
พลังงานท่ีใช 

(Kcal) 

พลังงาน 

ที่ใชเฉลี่ย 

(Kcal/hr) 

ระดับภาระงาน 

(หนกั/ปานกลาง/

เบา) 

1. จุดปอนของเสีย 30.1 40.3 45.7 34.9 

30.6 

ปอนของเสียเขาสูเตาเผา รวมเวลาสัมผัส

ความรอนทั้งส้ิน 40 นาที 
124 

147 งานเบา ไมเกินเกณฑ 

2. ขางหองเผาไหมที่ 1 31 41.4 46.3 35.5 
ตรวจสอบสภาพการทํางานของเตาเผา

รวมเวลาสัมผัสความรอนทั้งส้ิน 20 นาที 
68 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 

ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สํานักงานกลาง         53 

ผลการตรวจวัดระดับความรอนบริเวณท่ีทํางานทั้ง 2 จุด พบวามีระดับความรอน (WBGT) เฉลี่ย
เทากับ 30.6 0C ซึ่งมีคาไมเกินเกณฑมาตรฐาน เมื่อเทียบกับคามาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 
สําหรับงานเบา (34 0C) และจากลักษณะการทํางานปอนของเสีย และตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื่องจักร
มีรอบการทํางานรอบละ 15 นาที ในแตละรอบการทํางานพนักงานสัมผัสความรอนประมาณ 3 นาที เวลาที่เหลือ
ทํางานอยูภายในหองควบคุม อยางไรก็ตามโดยลักษณะการทํางานพนักงานมีหองควบคุมเปนหองปรับอากาศที่มี
อุณหภูมิต่ํากวาบริเวณการทํางานท้ัง 2 บริเวณใชสําหรับเปนหองพักระหวางการทํางาน ซึ่งนับเปนมาตรการที่
ชวยลดอันตรายจากความรอนท่ีอาจเกิดกับพนักงานระหวางการทํางานได และพนักงานใชเวลาสวนใหญทํางาน
ในหองควบคุม ดังนั้นจึงไมไดสัมผัสกับระดับความรอนดังกลาวตลอดระยะเวลาการทํางาน  

ท้ังนี้สิ่งท่ีระวังเพ่ิมเติมในการทํางานคือ อุบัติเหตุจากการสัมผัสถูกความรอนโดยตรง และการเกิด
อันตรายจากประกายไฟ (เพลิงไหม) ดังนั้นนอกเหนือจากการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลแลวไดจัดเตรียมถัง
ดับเพลิงท่ีเหมาะสม และเพียงพอตอการระงับเพลิงข้ันตนดวย 

 

ตารางที่ 5-7 ผลการตรวจวัดฝุนเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน ทั้ง ฝุนรวม (Total dust) และฝุนขนาดที่เขาสู
ทางเดินหายใจได (Respirable dust) 
 

จุดตรวจวัด 
ความเขมขนของ
อนุภาค (mg/m3) 

มาตรฐาน*
(mg/m3) 

การประเมินผล 

บริเวณจุดปอนของเสีย (Total dust) 0.03 15.00 อยูในเกณฑมาตรฐาน 
บริเวณจุดปอนของเสีย (Respirable 
dust) 

0.01 5.00 อยูในเกณฑมาตรฐาน 

 

*คามาตรฐานตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา (OSHA) 
  

ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขนฝุนในบรรยากาศการทํางาน บริเวณจุดปอนของเสียพบวา 

 Total dust มีปริมาณความเขมขนในบรรยากาศการทํางานเทากับ 0.03 mg/m3 

 Respirable dust  มีปริมาณความเขมขนในบรรยากาศการทํางานเทากับ 0.01 mg/m3 
ความเขมขนของอนุภาคท้ัง 2 ชนิด อยูในเกณฑมาตรฐานตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา (OSHA) 

และขอแนะนําของ ACGIH แสดงใหเห็นวาอนุภาคฝุนทั่วไปที่ เกิดขึ้นในบริเวณดังกลาวมีจํานวนนอยมาก 
เนื่องจากเปนการเผาทําลายสารเคมีท่ีเปนของเหลวบรรจุในภาชนะปด 
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ตารางที่ 5-8 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารเคมีเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 

จุดตรวจวัด/สารเคมี 
ความเขมขนของสารเคมีท่ี

ตรวจพบ (mg/m3) 
มาตรฐาน* 
(mg/m3) 

การประเมินผล 

บริเวณจุดปอนของเสีย; Area Sampling 

 Acetonitrile 1.091 67.2 อยูในเกณฑมาตรฐาน 

 Ethyl Acetate < 0.001 144,000 อยูในเกณฑมาตรฐาน 

พนักงานปอนของเสีย; Personal Sampling 

 Ethanol < 0.001 1,883 อยูในเกณฑมาตรฐาน 

 Hexane 0.403 1,760 อยูในเกณฑมาตรฐาน 

 Methanol 2.641 262** อยูในเกณฑมาตรฐาน 
 

* คามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
**คามาตรฐานตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา (OSHA) 

 
ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารเคมีในบรรยากาศการทํางานบริเวณจุดปอนของเสีย โดย

การเก็บตัวอยางแบบพ้ืนที่ พบวา 
 Acetonitrile ตรวจพบความเขมขนในบรรยากาศการทํางานมีคาเทากับ 1.091 mg/m3        

(0.649 ppm) ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 Ethyl acetate ตรวจพบความเขมขนในบรรยากาศการทาํงานมีคา <0.001 mg/m3 (<0.001 

ppm) ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 
ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารเคมีในบรรยากาศการทํางานบริเวณจุดปอนของเสีย โดย

การเก็บตัวอยางท่ีตัวบุคคล พบวา 
 Ethanol ตรวจพบความเขมขนในบรรยากาศการทํางานที่พนักงานรับสัมผัสมีคาเทากับ <0.001 

mg/m3 (<0.001 ppm) ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 Hexane ตรวจพบความเขมขนในบรรยากาศการทํางานที่พนักงานรบัสัมผัสมีคา 0.403 mg/m3 

(0.214 ppm) ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 Methanol ตรวจพบความเขมขนในบรรยากาศการทํางานที่พนักงานรับสัมผัสมีคา 2.641 mg/m3 

(2.016 ppm) ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานตามกฎหมายของ OSHA, USA  
 

อยางไรก็ตามแมพบวาปริมาณความเขมขนสารเคมีในบรรยากาศการทํางานมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐาน ยังควรใหมีการใชอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาที่พนักงานทํางานใน
บริเวณดังกลาวเนื่องจากสารเคมีขางตนอาจกอใหเกิดผลตอสุขภาพดังนี้   

- Acetonitrile  โดยการหายใจเขาไปจะทําใหปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน เวียนศีรษะ หายใจไม
สะดวก ความดันโลหิตต่ํา ออนเพลีย อาการชักกระตุกอยางรุนแรง ลําตัวเขียวคลํ้าเนื่องจากขาด
ออกซิเจนหมดสติ ปอดบวมและอาจทําใหตายได  

- Ethyl acetate จะเปนอันตรายถาหายใจเขาไป ไอระเหยที่ความเขมขนสูงๆ จะทําใหปวดศีรษะ 
มึนงง หมดสติ 
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- Ethanol การหายใจเขาไปทําใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดนิหายใจ ทําใหเกิดอาการ ปวด
ศรีษะ เวียนศีรษะ ไอ เซื่องซึม และเกิดโรคน้ําทวมปอดได 

- Hexane การหายใจเขาไป จะเกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจสวนบน  เกิดอาการคลื่นไส
อาเจียน ปวดศีรษะ งวงนอน หมดสติ และอาจจะทําใหเกิดอาการสับสน 

- Methanol การหายใจเขาไปจะกอใหเกิดการระคายเคือง ตา จมูก ลําคอ และทางเดินหายใจ กด
ระบบประสาทสวนกลาง ทําใหปวดศีรษะ เวียนศีรษะ งวงนอน ถาสัมผัสปริมาณมากจะทําให
อาการโคมาและตายได เนื่องจากระบบหายใจลมเหลว 

 
การตรวจวัดความเขมของแสงสวาง ณ อาคารเตาเผาของเสียอันตราย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 

มีผลการตรวจวัดความเขมของแสงสวางเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5-9 และ
สําหรบัจุดที่ไมผานเกณฑมาตรฐานนั้นมีแนวทางการแกไขและขอเสนอแนะในการปรับปรุง ดังแสดงรายละเอียด
ตารางที่ 5-10 และรูปที่ 5-12 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 5-9 ผลการตรวจวัดความเขมของแสงสวาง 
 

จุดตรวจวัด / ลักษณะงาน 
พ้ืนที่/
จุด 

ผลการตรวจวัด
ความเขมของ

แสงสวาง 
(Lux) 

คามาตรฐาน
ความเขมของ
แสงสวาง* 

(Lux) 

การประเมินผล 

1. โตะทํางานในหองควบคุม 
/สํานักงาน 

จุด 435 400-500 ผานเกณฑมาตรฐาน* 

2. แผงควบคมุเตาเผาของเสียฯ 
 /หองควบคุมและหองสวิตช 

จุด 204 200-300 ผานเกณฑมาตรฐาน* 

3. จุดปอนของเสียหนาเตาเผา 
/งานละเอียดนอย ทํางานกับเครื่องจักร 

จุด 357 300-400 ผานเกณฑมาตรฐาน* 

4. หองเก็บสารเคมี 1 (เผาทําลาย) 
/หองเก็บวัตถุดิบขนาดปานกลางไวเพ่ือการ
เคลื่อนยาย 

จุด 177 200-300 ผานเกณฑมาตรฐาน* 

5. หองเก็บสารเคมี 2 (รอสงเผา) 
/หองเก็บวัตถุดิบขนาดปานกลางไวเพ่ือการ
เคลื่อนยาย 

จุด 188 200-300 ผานเกณฑมาตรฐาน* 

 

*คามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานป 2561 เร่ือง มาตรฐานความเขมของแสงสวาง 
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
เก่ียวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549 การตรวจวัดความเขมแสงสวาง (Illumination Measurement) 
 

จากผลการตรวจวัดความเขมของแสงสวาง ณ อาคารเตาเผาของเสียอันตราย มีการตรวจวัดทั้งหมด 
5 จุดตรวจวัด โดยเปนการตรวจวัดแบบจุดทั้ง 5 จุด พบวาผานเกณฑมาตรฐานสําหรับการตรวจวัดแบบจุด
ท้ังหมด 
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รูปที่ 5-12 หองเก็บสารเคมี 1 (เผาทําลาย) และหองเก็บสารเคมี 2 (รอสงเผา) 
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บทท่ี 6 
ความปลอดภัยในการทํางานและการซอมแผนฉุกเฉิน 

 
ระบบเตาเผาของเสียอันตรายมีมาตรการในเรื่องความปลอดภัยโดยกํากับดูแลพ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน

และตัวผูปฏิบัติงานในการเผาทําลายของเสียอันตราย ซึ่งในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน ทุกกิจกรรมกําหนดให
ดําเนินการตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) โดยมีการชี้บงอันตรายและ
ประมาณระดับความเสี่ยงทุกตนปงบประมาณ และผลที่ไดจากการประเมินความเสี่ยงจะถูกนาํไปใชในการลดและ
ควบคมุความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

ในปงบประมาณ 2562 ทาง สวทช. ไดรับการตรวจประเมินภายนอกจากหนวยงานที่ใหการรับรอง
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 45001-2561 (ISO 45001:2018)  
โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ไดออกใบรับรองมาตรฐานดังกลาวใหกับ สวทช.ซึ่งในประเด็นการ
ตรวจประเมิน น้ี มีการชี้ ถึ งขอสั ง เกต  (Observations) และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for 
Improvement: OFI) ที่ ไดจากหนวยงาน อ่ืน เชน  กระบวนการพิจารณาการจัดการการเปลี่ ยนแปลง 
(Management of change) ท่ีอาจจะมีผลตอการเกิดอันตราย ทางฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ได
เล็งเห็นถึงความสําคัญของประเด็นเหลาน้ี จึงไดนํามาพิจารณาปรับปรุงแกไขกับกิจกรรมการเผาทําลายของเสีย
อันตรายดวยเชนกัน โดยมีรายละเอียดที่ดําเนินการดังตอไปนี้ 

 
6.1 การจัดทําเอกสารประกอบการทํางานของระบบเตาเผาของเสียอันตราย 

6.1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง การรับและเผาทําลายของเสียอันตราย (PM-CO-SED-01) เปน
เอกสารที่ใชในการควบคุมการปฏิบัติงานในกระบวนการรับและการเผาทําลายของเสียอันตรายที่อาคารเตาเผา
เพื่อปองกันอันตรายและผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมการรับและเผาทําลายของเสีย
อันตราย เนื้อหาสําคัญไดกําหนดใหเจาหนาที่เตาเผาทําการตรวจสอบความปลอดภัยของภาชนะบรรจุของเสีย
อันตรายที่สงมาเผาทําลายท่ีเตาเผา การจัดเก็บของเสียอันตรายในหองจัดเก็บเพ่ือรอการเผาและการเผาของเสีย
อันตรายอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย (มีการปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่จัดทําข้ึนนี้ตั้งแตป 
2548 เปนตนมา) 

6.1.2 วิธีการปฏิบัติงานเร่ือง การตรวจสอบความพรอมในการใชงานเตาเผาของเสียอันตราย       
(I-CO-SED-01) เพื่อใหอุปกรณตางๆ รวมถึงอุปกรณควบคุมมลพิษทางอากาศอยูในสภาพพรอมใชงานและทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดจนมีความปลอดภัยตอการทํางาน เชน ตรวจสอบหองเผาไหม ตูควบคุม ระบบ
ระบายอากาศ ระบบบําบัดอากาศ หัววัดอุณหภูมิ ถังดับเพลิง เปนตน โดยใหตรวจสอบกอนการใชงาน (มีการ
ปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานที่จัดทําขึ้นนี้ตั้งแตป 2548 เปนตนมา) 
  

6.1.3 วิธีการปฏิบัติงานเร่ือง การใชงานเตาเผาของเสียอันตราย (I-CO-SED-02) กําหนดวิธีการใช
งานเตาเผาอยางปลอดภัย เชน การใชงานปุมควบคุมการทํางานของอุปกรณตางๆ ที่ตูควบคุม การติดตั้งอุปกรณ
การตรวจวัดคาตางๆ ท่ีใชในการควบคุมการทํางานของเตาเผา รวมท้ังกําหนดวิธีการปองกันอันตรายขณะ
ปฏิบัติงานและวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นขณะทําการเผาและสิ่งที่ตองปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน (มีการปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานท่ีจัดทําขึ้นนี้ต้ังแตป 2548 เปนตนมา) มีการบันทึก
ผลการตรวจสอบลงใน แบบบันทึก F-CO-SED-03 ที่ ไดดําเนินการแกไขปรับปรุงโดยเพ่ิมเติมในสวนการ
ตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟาตูควบคุม และการรั่วไหลของกระแสไฟฟาของปมน้ําของบอน้ําหมุนเวียน 
เพื่อควบคุมการปฏิบัติลดความเสี่ยงในเร่ืองไฟฟาช็อตขณะทําการตรวจสอบระบบเตาเผาของเสียอันตราย และ
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การลางบอน้ําหมุนเวียนลงได และไดปรับปรุงเอกสารในเร่ืองการปองกันอันตรายขณะปฏิบัติงานกับอุปกรณของ
เตาเผาของเสียอันตราย และเพ่ิมขอควรระวังของผูปฏิบัติงาน ตามขอสังเกตที่พบจากการตรวจประเมินภายนอก 
โดย สรอ. ในปงบประมาณ 2561 

6.1.4 วิธีการปฏิบัติงานเร่ือง การเติมน้ํามันที่เตาเผาของเสียอันตราย (I-CO-SED-S02) กําหนดเร่ือง
วิธีการเติมน้ํามันที่เตาเผาของเสียอันตรายใหมีความปลอดภัย การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
(PPE) ในขณะเติมน้ํามัน และการจัดการกับน้ํามันกรณีเกิดการหกร่ัวไหล เปนตน (มีการปฏิบัติตามวิธีการ
ปฏิบัติงานที่จัดทําขึ้นนี้ตั้งแตป 2551 เปนตนมา) มีการบันทึกผลการตรวจสอบลงในแบบบันทึก F-CO-SED-S01 
ไดดําเนินการแกไขปรับปรุงโดยเพ่ิมเติมในสวนการตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟากอนปฏิบัติงานเติม
น้ํามัน เพ่ือควบคุมการปฏิบัติลดความเสี่ยงในเร่ืองไฟไหมแทงคนํ้ามันจากไฟฟาสถิตท่ีเกิดจากการเติมน้ํามันลงได 

6.1.5 วิธีการปฏิบัติ งานเรื่ อง การจัดการของเสีย อันตรายและสารเคมี  กรณี หกรั่วไหล                
(I-CO-SED-E01) โดยมีการทําความเขาใจในขั้นตอนการปฏิบัติตามที่ระบุไวในแผนฯ ใหผูปฏิบัติงาน และผูที่
เกี่ยวของไดรับทราบ เพื่อใหเกิดความพรอมจึงไดมีการกําหนดรายการภาวะฉุกเฉินและสิ่งที่ตองดําเนินการเพ่ือ
การเตรียมพรอม ซึ่ งมีรายละเอียดที่กํ าหนดไวในแบบตรวจสอบและบันทึกผล (F-NS-SED-SE11) เมื่ อ
สถานการณไดเกิดขึ้นจริง จึงไดมีการจัดเตรียมแผนฯ ไวตั้งแตป 2551 และไดซักซอมการปฏิบัติตามแผนฯ ปละ 
1 ครั้ง  

6.1.6 แนวทางการทํางานเร่ือง การจัดการของเสียอันตรายเพื่อสงเผาทําลายดวยเตาเผา (G-NS-
SED-01) โดยมีการคัดแยก/เก็บรวบรวมของเสียอันตรายที่สามารถเผาทําลายไดดวยเตาเผาแลวจัดสงไปยัง
เตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. เพ่ือเผาทําลาย โดยใหปฏิบัติตามแนวทางการจัดการของเสียอันตรายเพ่ือสง
เผาทําลายดวยเตาเผา การรวบรวม บรรจุ การติดฉลาก การเขียนและติดฉลากบนภาชนะบรรจุของเสียอันตราย 
การเขียนรหัสของเสียติดเชื้อ/ปนเปอนสารเคมีและของเสียสารเคมี/กากสารเคมี ชวงเวลาในการนําสงของเสีย
อันตรายเพื่อเผาทําลาย ขอควรปฏิบัติในการจัดเก็บและขนสงของเสียอันตราย เพ่ือใหมีความปลอดภัยกับ
ผูปฏิบัติงาน 

6.1.7 แผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. โดยมีการทํา
ความเขาใจในขั้นตอนการปฏิบัติตามที่ระบุไวในแผนฯ ใหผูปฏิบัติงาน และผูที่เก่ียวของไดรับทราบ เพ่ือใหเกิด
ความพรอมจึงไดมีการกําหนดรายการภาวะฉุกเฉินและสิ่งท่ีตองดําเนินการเพ่ือการเตรียมพรอมซึ่งมีรายละเอียด
ท่ีกําหนดไวในแบบตรวจสอบและบันทึกผล (F-NS-SED-SE11) เมื่อสถานการณไดเกิดขึ้นจริง จึงไดมีการ
จัดเตรยีมแผนฯ ไวตั้งแตป 2553 และไดซักซอมการปฏิบัติตามแผนฯ ปละ 1 ครั้ง 

ตลอดปงบประมาณ 2562 ไดมีการตรวจสอบการทํางานของผูปฏิบัติงานที่เตาเผาอยางสม่ําเสมอ
ตอเนื่องเหมือนเชนทุกปที่ผานมา เชนตรวจสอบการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) ในการ
ปฏิบัติงาน ตรวจสอบการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง การตรวจสอบการลางบอน้ําหมุนเวียน และการตรวจสอบการ
ร่ัวไหลของกระแสไฟฟา เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว และใหเกิดการทํางานที่มีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย รวมถึงมีการปรับปรุงเอกสารวิธีการปฏิบัติงานและแบบฟอรมตางๆ ใหมีความเหมาะสม    
ใชงานไดอยางตอเนื่อง 
 

6.2 การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับระบบเตาเผาของเสียอันตราย 
ผลจากการประเมินความเสี่ยงจากพ้ืนท่ีทํางาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตอความเจ็บปวยจาก

การทํางานของกิจกรรมการรับและเผาทําลายของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2562 พบวามีความเสี่ยงที่อยูใน
ระดับปานกลาง 9 รายการ ที่จะตองนํามาจัดทําแผนงานลดและควบคุมความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 
6-1   
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ตารางท่ี 6.1 ผลการประเมินความเส่ียงจากพื้นท่ีทํางาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตอความเจ็บปวยจากการทํางานของกิจกรรมการรับและเผาทําลายของเสียอันตราย 
และแผนงานลดและควบคมุความเสี่ยง ในปงบประมาณ 2562 

 

กิจกรรม/งาน/สถานท่ี 
ลักษณะอันตรายและสาเหตุการเกิด

อันตราย 
ความรุนแรง แผนงานลด/ควบคุมความเสี่ยง 

การตรวจสอบและเผา
ของเสียอันตราย (เปด
ระบบเตาเผาเพื่อ
ทดสอบ กอนการเผา
จริง) 

ไฟฟาแรงสูงรั่ว ในระหวางที่ทําการเปดเบรค
เกอรภายในตูควบคุมมืออาจจะสัมผัสกับข้ัว
เบรคเกอรโดยไมตั้งใจในชวงเวลาสั้นๆ  

ไฟฟาแรงสูงช็อตเกิดอาการกลามเนื้อหดตัว 
ตัวใจเตนถี่เร็ว หมดสติ เสียชีวิต ตองรักษา
ทางการแพทย 

1. ควบคุมการปฏิบัติงาน ดังนี้  
- สวมใส PPE ทุกครั้งเม่ือทํางาน 
- ตรวจสอบสภาพสายไฟ และขอตอตางๆใหอยูในสภาพ
ไมชํารุดกอนทํางาน 
- ตรวจวัดไฟรั่ว ดวยไขควงวัดไฟ กอนปฏิบัติงาน 
- อุปกรณปองกันอยูครบในสภาพทีส่มบูรณ 
2. ทดสอบ Safety Cut  ทุก 1 เดือน 
3. ตรวจสอบวัดความตานทานของสายดิน ทุก 6 เดือน 

กระแสไฟฟาจากตูควบคมุร่ัว ไฟฟาจาก
ตูควบคุมรั่วอาจจะทําใหเกิดการไฟฟาดูด
พนักงาน 

ทําใหเกิดอาการกลามเนื้อหดตัว แผลไหม
หรอืหมดสติ ตองรักษาทางการแพทยดวน 
หรอืถึงข้ันเสียชีวิต 

การเติมน้ํามันที่แทงค
น้ํามัน 

สายไฟและขอตอสายไฟของมอเตอรปม
ไฟฟาชํารุด หรือมอเตอรชํารุด  ทําให
พนักงานถูกกระแสไฟฟารั่วดูดทําให
กลามเน้ือเกร็ง หรือหัวใจหยุดทํางาน ตอง
ไดรับการปฐมพยาบาลดวน หรือถึงขั้น
เสียชีวิต 

ไฟฟาช็อตทําใหตกใจ หรือไดรบับาดเจ็บ
เล็กนอยตองไดรับการปฐมพยาบาล 

1.ควบคุมการปฏิบัติตามแบบฟอรมการเติมน้ํามันที่
เตาเผาของเสียอันตราย (F-CO-SED-S01) และ ตรวจวัด
ไฟฟารั่วดวยไขควงวัดไฟกอนปฏิบัติงาน 
2. ตรวจสอบวัดความตานทานของสายดิน ทุก 6 เดือน 
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ตารางท่ี 6.1 ผลการประเมินความเส่ียงจากพื้นท่ีทํางาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตอความเจ็บปวยจากการทํางานของกิจกรรมการรับและเผาทําลายของเสียอันตราย 
และแผนงานลดและควบคมุความเสี่ยง ในปงบประมาณ 2561 (ตอ) 

 

กิจกรรม/งาน/สถานท่ี 
ลักษณะอันตรายและสาเหตุการเกิด

อันตราย 
ความรุนแรง แผนงานลด/ควบคุมความเสี่ยง 

การลางบอน้ําหมุนเวยีน 
(ใชปมไฟฟาสูบน้ําออก
จากบอไปไวที่ลานตาก) 

สายไฟ หรือที่ซีลมอเตอรชํารุดทําให
มอเตอรปมไฟฟาชํารุด เกิดกระแสไฟฟา
รั่วช็อต  ทําใหพนักงานถูกไฟฟาดูดทําให
กลามเน้ือเกร็ง หรือหัวใจหยุดทํางาน ตอง
ไดรับการปฐมพยาบาลดวน หรือถึงขั้น
เสียชีวิต 

ทําใหพนักงานถูกไฟฟาดูดทําใหตกใจ หรือ
บาดเจ็บเล็กนอยตองไดรับการปฐม
พยาบาล 

1. ควบคุมการปฏิบัติงาน ดังนี ้ 
- สวมใส PPE ทุกครั้งเมื่อทํางาน 
- ตรวจสอบสภาพสายไฟ และขอตอตางๆใหอยูในสภาพ
ไมชํารุดกอนทํางาน 
- อุปกรณปองกันตางๆ อยูครบในสภาพที่สมบูรณ 
- ตรวจวัดกระแสไฟฟาร่ัว โดยใชไขควงวัดไฟ กอน
ปฏิบัติงาน 

งานบุคคลภายนอก 
การซอมบํารุงเตาเผา
และและระบบบําบัด 
(เปลี่ยนชุด Delay 
ตูควบคุมเตาเผา  

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

ไฟฟาดูดจนทําใหหมดสติได ตองเขารับการ
รักษาทางการแพทย 

1. ขออนุญาตปฏบิัติงานทุกคร้ังกอนเร่ิมปฏิบัติงาน 
2. ควบคุมการปฏิบัติงาน ดังนี ้ 
- สวมใส PPE ทุกครั้งเมื่อทํางาน 
- ตรวจสอบสภาพสายไฟ และขอตอตางๆใหอยูในสภาพ
ไมชํารุดกอนทํางาน 
- อุปกรณปองกันตางๆ อยูครบในสภาพที่สมบูรณ 
- ตรวจสอบกระแสไฟฟารั่ว โดยใชไขควงวัดไฟ กอนการ
ปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 6.1 ผลการประเมินความเส่ียงจากพื้นท่ีทํางาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตอความเจ็บปวยจากการทํางานของกิจกรรมการรับและเผาทําลายของเสียอันตราย 
และแผนงานลดและควบคมุความเสี่ยง ในปงบประมาณ 2561 (ตอ) 

 

กิจกรรม/งาน/สถานท่ี 
ลักษณะอันตรายและสาเหตุการเกิด

อันตราย 
ความรุนแรง แผนงานลด/ควบคุมความเสี่ยง 

 งานบุคคลภายนอก 
(ผูรับจางซอมบํารุง
เตาเผาตรวจสอบและ
ซอมแซมตูควบคุม) 

 มีการเปดสวิตทควบคุมไฟฟา (เบรคเกอร)
ไวโดยไมแจงผูที่เก่ียวของ ทําใหพนักงานที่
เปลี่ยนอุปกรณถูกกระแสไฟฟาช็อตขณะ
เปลี่ยนชุด ลิมิตสวิทซอาจทําใหเกิดไฟฟาดูด
จนทําใหหมดสติ ตองเขารับการรักษาทาง
การแพทย หรือถึงขั้นเสียชีวติ 

 

3. ใช Log out/ Tag out ในระหวางปฏิบัติงานกับ
ไฟฟาแรงสูง 

งานบุคคลภายนอก 
(ซอมแซม ติดตั้ง รื้อ
ถอนอุปกรณเตาเผาและ
ระบบบําบัดนํ้าเสีย) 

ผูรับเหมาถูกกระแสไฟฟาร่ัวช็อต เนื่องจาก
สายไฟฟา หรือสายดินของเคร่ืองเชื่อมไฟฟา
ชํารุดทําใหกลามเนื้อหดตัว หรือหมดสต ิ
ตองเขารับการรักษาทางการแพทยดวน 
หรอืถึงข้ันเสียชีวิต 

 

งานบุคคลภายนอก 
(ผูรับจางซอมบํารุง
เตาเผา เปลี่ยนชุดลิมิต   
สวิทซ) 

สัมผัสกับกระแสไฟฟาขณะเปลี่ยน  ลิมิต
สวิทซอาจโดนไฟฟาช็อตจนทําใหมีแผล
พุพอง หมดสติ ตองสงโรงพยาบาลดวน 
หรอืถึงข้ันเสียชีวติ 
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ตารางท่ี 6.1 ผลการประเมินความเส่ียงจากพื้นท่ีทํางาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตอความเจ็บปวยจากการทํางานของกิจกรรมการรับและเผาทําลายของเสียอันตราย 
และแผนงานลดและควบคมุความเสี่ยง ในปงบประมาณ 2561 (ตอ) 

 

กิจกรรม/งาน/สถานท่ี 
ลักษณะอันตรายและสาเหตุการเกิด

อันตราย 
ความรุนแรง แผนงานลด/ควบคุมความเสี่ยง 

ความเจ็บปวยจากการ
ทํางาน (การเผาของ
เสีย) 

สัมผสัไอของเสียอันตราย ขณะที่เผาของเสีย
อันตราย  ทําใหเกิดการสะสมของสารเคมี
ในรางกาย จนเกิดเปนโรคจากการทํางาน
ยากตอการรักษา หรือ เปนโรคมะเร็งได 

ทําใหเกิดการระคายเคืองระบบทางเดิน
หายใจ หรือเกิดการสะสมของสารเคมีใน
รางกาย 

1. สวมใส PPE ทุกคร้ังท่ีมีการเผาของเสีย 
2. ตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน 
3. ตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงประจําป 

ความเจ็บปวยจากการ
ทํางาน (การขนยายของ
เสียอันตรายมาจุดพัก
เพ่ือรอปอน) 
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แตทั้งนี้เพ่ือควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ปลอดภัย มาตรการตางๆที่กําหนดไว ยังคงมีการ
ดําเนินการอยางตอเน่ืองเหมือนเชนทุกๆ ปที่ผานมา เชน การควบคุมการปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานที่กําหนดไว 
การจัดใหมีและใชอุปกรณปองกันอันตรายในการทํางานและปายเตือนอันตรายตางๆ รวมถึงการตรวจสอบสภาพ
และความพรอมของอุปกรณเตาเผาของเสียอันตราย การตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ทํางาน เปนตน หาก
พบสภาพที่ไมปลอดภัยก็จะดําเนินการแกไขทันที  เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยกับผูปฏิบัติงานและผูที่อยูในบริเวณ
พ้ืนท่ีดังกลาว  
 

6.3 การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงที่สัมผัสในการทํางาน 
ฝายความปลอดภัยฯ มีการดําเนินการตรวจรางกายพนักงานที่ปฏิบัติงานท่ีเตาเผาตามประกาศ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการตรวจรางกายและตรวจ
สุขภาพจิตกอนไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานหรือพนักงานโครงการ และประกาศสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เรื่อง การตรวจสุขภาพและการปองกันโรคสําหรับพนักงาน ลูกจาง และ
บุคคลในครอบครัวของพนักงาน 

โดยตองมีการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงที่สัมผัสจากการทํางานของผู ท่ีสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติจะบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานและพนักงานโครงการ และตรวจสุขภาพ
ประจําปของพนักงานและพนักงานโครงการ และตรวจสุขภาพพิเศษสําหรับผูทํางานในกลุมที่จําเปนตองเฝาระวัง
โรคอันสืบเน่ืองจากการทํางานเปนพิเศษ 

ดังนั้นเพ่ือความปลอดภัยและเฝาระวังโรคจากการทํางาน พนักงานของฝายความปลอดภัยที่
ปฏิบัติงานที่เตาเผาของเสียอันตรายจะไดรับการตรวจสุขภาพพิเศษเพิ่มเติมจากรายการตรวจสุขภาพปกติปละ   
1 ครั้ง  รายการที่ตรวจในปงบประมาณ 2562 ไดแก  สมรรถภาพการมองเห็น ตรวจสมรรถภาพปอด 
(Spirometry) ตรวจหาระดับสารอะซิโตไนไตรลในปสสาวะ (Acetonitrile in Urine) ตรวจหาระดับสารเมธา
นอลในปสสาวะ (Methanol in Urine) และตรวจหาระดับสารนอรมัลเฮกเซนในปสสาวะ (n-Hexane in Urine)  
เปนตน ผลการตรวจสุขภาพของพนักงานท่ีปฏิบัติงานที่เตาเผาของเสียอันตรายพบวามีคาอยูในเกณฑระดับปกติ 
 

6.4 รายงานผลการซอมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. 
ประจําปงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

วันฝกซอม :  วันศุกรที่ 7 ธันวาคม 2561 
เวลาฝกซอม :  09.10 น. – 9.33 น. 
สถานท่ีเกิดเหต ุ: บริเวณรอยเชื่อมตอระบบควบคมุมลพิษทางอากาศคือสครับเบอร และหอดูดซับ 

(Adsorption Chamber) อาคารเตาเผาของเสียอันตราย 
จุดรวมพล :  ปอม รปภ. สามแยกระบบบําบัดนํ้าเสีย หนา PTT Pilot Plant 
หนวยงานเขารวมฝกซอมและเขารวมสังเกตการณมีดังตอไปนี้ 
1. ชางบริหารอาคาร (บริษัท Prompt) เจาหนาที่หอง Utility รวมทั้งหมด 5  คน 
2. ฝายอาคารสถานที่ สก.     รวมทั้งหมด 1  คน 
3. ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สก.   รวมทั้งหมด 6  คน 
4. ทีม รปภ.       รวมทั้งหมด 7 คน 
5. ทีมรถน้ํา       รวมทั้งหมด 2 คน 
6. คนสวนที่ปฏิบัติงานรอบบริเวณระบบบําบัดน้ําเสีย  รวมทั้งหมด 8 คน 
7. เจาหนาที่พยาบาล      รวมทั้งหมด 2 คน 
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ตารางที่ 6-2 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตราย
ของ สวทช. 
 

นาทีสะสม รายละเอยีดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 
0.00 

(09.10 น.) 
ในระหวางเร่ิมปฏิบัติงานเผาของเสียอันตราย มีเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานอยู 2 ทาน ดังนี้คือ 
- เจาหนาท่ี (1) ปฏิบัติงานบริเวณตัวเตาเผา ตรวจสอบ
อุปกรณเตรียมความพรอมสําหรับการเผา โดยเริ่มเปด
วาลวจายนํ้ามันเชื้อเพลิง จุดหัวเผาเพ่ือเตรียมการเผาของ
เสียฯ 
- เจาหนาที่ (2) ปฏิบัติงานในหองควบคุมการเผาของเสีย 
ตรวจสอบความพรอมของจอมอนิ เตอรปลองเตาเผา 
ตูควบคุมสั่งการ   
ในขณะที่เริ่มเปดวาลวจายน้ํามันเชื้อเพลิง จุดหัวเผาและ
ปฏิบัติงานเผาของเสียไปไดประมาณ 30 นาที จึงไดจําลอง
เหตุการณวาเกิดไฟลุกไหมบริเวณพื้นที่อยูใตรอยเชื่อมตอ
ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศสครับเบอร และหอดูดซับ 
(Adsorbtion Chamber) เปลวเพลิงสูงและมีแนวโนมที่จะ
ลุกลามไปยังอุปกรณเตาเผาอื่นๆท่ีอยูขางเคยีง 
- เจาหนาท่ี (1) จึงไดนําถังดับเพลิงที่อยูในบริเวณที่ใกล
ท่ีสุดมาทําการดับเพลิงขั้นตน พรอมกับแจง เจาหนาท่ี (2) 
ใหนําถังดับเพลิงมาชวยดับไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

+2.00 
(09.12 น.) 

- ทางเจาหนาที่เตาเผา (1) และ เจาหนาที่เตาเผา (2) ใชถัง
ดับเพลิงท่ีมีอยูเขาระงับเหตุเบื้องตน แตไมสามารถดับได 
- เจาหนาที่เตาเผา (1)  ปดวาลวหัวจายน้ํามันเชื้อเพลิง 
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ตารางที่ 6-2 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตราย
ของ สวทช. (ตอ) 

นาทีสะสม รายละเอยีดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 
+4.00 

(09.14 น.) 
- เจาหนาที่เตาเผา (2)  ใชโทรศัพทภายในหองควบคุม
ระบบเตาเผา โทรแจงหองควบคุมของชางบริหารอาคาร ที่
ประจําอยูอาคาร Utility วามีเหตุเพลิงไหมท่ีบริเวณพื้นที่
อยูใตรอยตอของตัวเตาเผา เปลวเพลิงสูงและมีแนวโนมท่ี
จะลุกลาม ณ อาคารเตาเผาของเสียอันตราย 
- เจาหนาที่ เตาเผา (1) ไปประสานงานแจงกับ รปภ. 
ประจําจุดระบบบําบัดฯ ใหประสานงานกับ ทีม รปภ สก. 
- เจ าหน าที่ เต าเผา (2 ) ไดประสานงานติดตอ ไปยั ง 
ผูจัดการเหตุการณ และฝายความปลอดภัยฯ เพ่ือแจงเหตุ
เพลิงไหม 
- เจ าห น าที่ เต า เผ า  (2 ) ทํ าการตั ดกระแส ไฟ ฟ าที่
หองควบคุม 
- ทีมระงับอัคคีภัย (ช างบริหารอาคาร) ประจําที่หอง 
Utility ได รับแจ งเหตุ  จึงได เตรียมหัวฉีดน้ํ าดับเพลิ ง 
ประแจ F ใชสําหรับเปด-ปดวาลวจายนํ้าของตูจายน้ํา 
(Hydrant) และถังดับเพลิง สวนชางบริหารอาคารอีกคน 
ไดตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองสูบน้ํารักษาแรงดัน 
(Jockey Pump) ดวย 
- คนสวนที่ปฏิบัติงานอยูบริเวณรอบอาคารเตาเผาของเสีย
ฯ อพยพไปรวมอยูที่จุดรวมพลบริเวณปอม รปภ. สามแยก
ระบบบําบัดน้ําเสีย หนา PTT Pilot Plant 
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ตารางที่ 6-2 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตราย
ของ สวทช. (ตอ) 

นาทีสะสม รายละเอยีดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 
+8.00 

(09.18น.) 
- ทีมระงับอัคคีภัยมาถึง 4 คนพรอมหัวฉีด ถังดับเพลิง 
และ ใชประแจ F ในการเป ดวาลวน้ํ าที่ หั วตู จ ายน้ํ า 
(Hydrant) บริเวณหนาสถานีไฟฟายอย 
- ทีม รปภ. ปดก้ันพื้นที่ การจราจรบริเวณโดยรอบ และ
คอยอํานวยความสะดวกเปดทางใหรถนํ้าเขามายังจุดเกิด
เหตุ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+12.00 
(09.22 น.) 

- ทีมระงับอัคคีภัย ขอความชวยเหลือจากทีม รปภ. ชวย
สนับสนุนคลี่และตอสายฉีดน้ํา และถือสายฉีดน้ํา 
- ทีม รปภ. ไดดําเนินการตอหัวฉีดเขากับสายฉีดน้ํ า
ดับเพลิง และคลี่สายฉีดนํ้าเพ่ือนําไปเชื่อมตอเขากับสายฉีด
น้ําดับเพลิงจากจุดดานหนาสถานีไฟฟายอยเพื่อจะไดลาก
สายไปใชดับเพลิงในตัวอาคารเตาเผา โดยตอสายฉีดนํ้าให
มีความยาวเพียงพอ ที่ตองลากออมไปยังดานหลังของ
อาคารเตาเผา ท่ีใกลกันกับบริเวณจุดเกิดเหตุ 
- หัวหนาทีมระงับอัคคีภัยขอรถน้ํามาชวยสนับสนุนในการ
ดับเพลิงอีกทางหนึ่ง 
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ตารางที่ 6-2 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตราย
ของ สวทช. (ตอ) 

นาทีสะสม รายละเอยีดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 
+15.00 

(09.25 น.) 
- ผูจัดการเหตุการณหลังจากไดรับแจงเหตุเพลิงไหม ได
เดินทางมายังจุดเกิดเหตุและสั่งการอํานวยการระงับเหตุ
เพลิงไหม โดยสอบถามเร่ืองการตัดกระแสไฟฟา และให
ตรวจสอบทิศทางลมกอนที่จะฉีดน้ําเขาไปดับเพลิง 
- ผู จัดการเหตุการณ ไดรับแจงวาเจาหนาที่ เตาเผา (1) 
ไดรับบาดเจ็บจากสะเก็ดไฟบริเวณแขนดานขวา ซึ่งเกิด
จากการเขาระงับเหตุโดยใชถังดับเพลิง จึงไดประสานงาน
ทีมพยาบาลใหไปที่จุดเกิดเหตุทันทีพรอมอุปกรณปฐม
พยาบาล 
- ผูจัดการเหตุการณแจงทีมสื่อสาร ใหประสานงานแจง
หนวยงาน อาคารขางเคียง ภายในอุทยานฯ ใหทราบเหตุ 
วาเกิดเพลิงไหม 
- หัวหนาชุด รปภ. วิทยุสื่อสารแจง รปภ.ใหดูแลเรื่อง
การจราจร 
- ทีมระงับอัคคีภัย และทีม รปภ. ไดตรวจสอบทิศทางลม 
และตรวจสอบสายฉีดน้ําดับเพลิงใหอยูในสภาพท่ีไมพับหัก
งอ  
- ทีมระงับอัคคีภัยและทีม รปภ. ไดประสานงานในการให
สัญญาณการเปดวาลวจายน้ํา เพ่ือระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 18.00 
(09.28 น.) 

- ทีมระงับอัคคีภัย สามารถควบคุมเพลิงไวไดแลว และสั่ง
ปดน้ําจากตูจายน้ํา (Hydrant) 

 
 

+ 20.00 
(09.30 น.) 

- เจาหนาท่ีพยาบาล 2 คน มายังจุดเกิดเหตุพรอมอุปกรณ
ปฐมพยาบาล ทําการปฐมพยาบาลเบื้องตนใหกับผูที่ไดรับ
บาดเจ็บ และรายงานใหกับทางผูจัดการเหตุการณใหไดรับ
ทราบอาการของผูบาดเจ็บวามีแผลที่เกิดจากถูกสะเก็ด
ไฟตรงบริเวณแขนขวา เกิดแผลพุพองเล็กนอย และได
ดําเนินการปฐมพยาบาลเรียบรอยแลว ไมรุนแรงมาก ให
นัดไปลางแผลใสยาเปนเวลา 2-3 วันท่ีสถานพยาบาล 
สวทช.  
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ตารางที่ 6-2 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตราย
ของ สวทช. (ตอ) 

นาทีสะสม รายละเอยีดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 
+23.00 

(09.33 น.) 
- ทีมระงับอัคคีภัย และทีม รปภ. เขาระงับเหตุไดเรียบรอย 
ถูกตองตามตามหลักการการระงับอัคคีภัยขั้นตน 
- ฝายอาคารสถานที่ ฝายความปลอดภัยฯ ทีม รปภ. เขา
ตรวจสอบพ้ืนที่ 
- ทีม รปภ. แจงเปดการจราจรตามปกติ 
- ผูจัดการเหตุการณไดโทรศัพทรายงานใหกับทางผูบริหาร
ท่ีกํากับสายงานบริหารทราบในแตละลําดับเหตุการณ
จ น ก ร ะ ทั่ งส า ม า ร ถ ค วบ คุ ม เพ ลิ ง ไว ได  โด ย ไม มี
ผูไดรับบาดเจ็บและรายงานสภาพความเสียหายที่ เกิด
ขึ้นกับระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ คือสครับเบอร และ
หอดูดซับ (Adsorbtion Chamber) ผนังอาคาร หลังคา 
เสียหายเล็กนอย ซึ่งตองใหทางวิศวกรรมโยธาเขามา
ตรวจสอบถึงโครงสรางภายในอีกครั้งหนึ่ง โดยจากการ
ประเมิน ข้ันตนแลวจะใชระยะเวลาในการซอมแซม
ประมาณ 60 วัน สงผลใหไมสามารถเผาของเสียอันตราย
ไดในระหวางชวงเวลาดังกลาวนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการสังเกตการฝกซอม 

1. เจาหนาที่ (1) และ (2) สามารถปฏิบัติการถูกตองทุกขั้นตอนในการเขาระงับเหตุดับเพลิงขั้นตนได และ
การโทรแจงเหต ุ

2. เจาหนาที่ (1) และ (2) สวมใสอุปกรณ PPE ในขณะปฏิบัติงาน 
3. เจาหนาที่ (1) ไดดําเนินการตัด (ปด) วาลวจายนํ้ามันเชื้อเพลิง เพ่ือปองกันการลุกลามมายังถังเก็บ

น้ํามันเชื้อเพลิงได 
4. ทีม รปภ. เขาชวยระงับอัคคีภัย โดยมีการปฏิบัติไดถูกตองในการคลี่สายฉีดน้ํา ตรวจสอบสายไมพับหัก

งอ รอยเชื่อมตอของสายฉีดน้ําแตละเสน และการเขาฉีดนํ้าระงับอัคคีภัย 
5. หัวหนาชุด รปภ. นํากรวยมาวางเพื่อปดก้ันจราจรตรงแยกทางออกจากหอพักสหกรณ บริเวณอาคาร 

Green House 
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6. เจาหนาที่ รปภ. ปอมหนาบานวิทย ปดกั้นพ้ืนที่หัวถนนตรงวงเวียนบานวิทย และเจาหนาที่ รปภ. ปอม 
4 นํากรวยมาวางเพื่อปดก้ันจราจรตรงแยกจอดรถบัสบริการ 

7. ทีมชางบริหารอาคารหลังจากไดรับแจงเหตุเพลิงไหมไดจัดเตรียมสายดับเพลิง พรอมประแจ F ในการ
เปดวาลวน้ําที่หัวตูจายน้ํา (Hydrant) และเตรียมถังดับเพลิงมาเพื่อชวยระงับเพลิงไหมดวย 

8. ทีมชางบริหารอาคารเขารวมระงับอัคคีภัยในพ้ืนที่เกิดเหตุ โดยควบคุมการเปดวาลวจายน้ําที่ จุด
ดานหนาสถานีไฟฟายอย 

9. ทีม รปภ. และทีมชางบริหารอาคาร มีการประสานงานกันเปนอยางดี โดยการใหจังหวะการฉีดน้ํา การ
กาวขาเพื่อเขาระงับเหตุอัคคีภัย 

10. คนสวนที่ปฏิบัติงานรอบบริเวณอาคารเตาเผาฯ และระบบบําบัดนํ้าเสียไปรวมพลตรงบริเวณปมสูบน้ํา
จากบอดิน (Pump House) 

11. เจาหนาที่พยาบาลมายังจุดเกิดเหตุ พรอมอุปกรณปฐมพยาบาล โดยใชเวลาหลังจากไดรับการแจงเหตุ
มาถึงยังจุดเกิดเหตุเปนเวลาประมาณ 5 นาที โดยมีทางทีม รปภ. ประสานงานเพ่ือบอกเสนทางมายังอาคาร
เตาเผา 
                 
สรุปผลการฝกซอมระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ อาคารเตาเผาของเสียอันตราย ประจําปงบประมาณ 
2562 

1. ระยะเวลาที่ใชในการฝกซอม  
- เวลาฝกซอมทั้งหมด      23 นาที   

2. ผลการฝกซอมแผนฯ  
- การปฏิบัติของทีมฉุกเฉินตามขั้นตอนของแผนฯ   ดี 
- การปฏิบัติของทีม รปภ. ตามขั้นตอนของแผนฯ   ดี 
- การปฏิบัติของทีมพยาบาล     ดี 
- อุปกรณระงับอัคคีภัย อุปกรณฉุกเฉิน และการใชงาน  ดี 
- สรุปการประเมินผลในภาพรวมอยูในระดับ   ดี 

ปญหา/สิ่งที่ควรจะปรับปรุง และแนวทางแกไขปญหาอาคารเตาเผาของเสียอันตราย 
สภาพปญหา/สิ่งที่ควรจะปรับปรุง แนวทางแกไขปญหา ผูรับผิดชอบ 

ไมพบ   

 
 
6.5 รายงานผลการซอมตามแผนการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมี กรณีหกร่ัวไหล ประจําป
งบประมาณ 2562 
วันฝกซอม :  วันศุกรท่ี 7 ธันวาคม 2561 
เวลาฝกซอม :  09.45 น. – 10.00 น. 
สถานท่ีเกิดเหตุ :  บริเวณพ้ืนที่ขางเตาเผา หนาหองเก็บของเสียสารเคมี อาคารเตาเผาของเสียอันตราย 
ผูเขารวมฝกซอมตามแผนการจัดการของเสียอันตรายกรณีหกรั่วไหลประกอบไปดวยเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานอาคาร
เตาเผาฯ ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สก. รายชื่อตอไปนี้ 

1. นายสรณ โสภณวิโรจน เจาหนาที่เตาเผาของเสียอันตราย 
2. นายทรงเดช ทวมทวยหาญ เจาหนาที่ควบคมุการปฏิบัติงานเตาเผาของเสียอันตราย 
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ในปงบประมาณ 2562 นี้ มีการฝกซอมแผนการจัดการของเสียอันตรายกรณีหกร่ัวไหล ณ อาคารเตาเผา
ของเสียอันตราย  โดยไดจําลองเหตุการณตางๆ ตามรายละเอียดของการฝกซอมตามแผนฯ แสดงในตารางที่ 6-3 
ดานลางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 6-3 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมี กรณีหกรั่วไหล 
 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 
+0.00 

(9.45 น.) 
- เวลาประมาณ 9.45 น. หลังจากเจาหนาท่ี
เตาเผาของเสียอันตรายทําการบันทึก
ตรวจสอบชนดิ ปรมิาณ ที่มาของของเสีย
อันตราย ที่สงมาจากศูนยแหงชาติตางๆ จด
บันทึก ในระหวางดําเนินการคดัแยกจัดเก็บ
ภาชนะบรรจุของเสยีสารเคมี เขาหองเก็บ
สารเคมี (คัดแยกไวสําหรับเผาดวยเตาเผาฯ 
และสงกําจัดยังหนวยงานภายนอก)  

 
 - จําลองเหตุการณวาในขณะท่ีเจาหนาท่ี

เตาเผาของเสียอันตรายไดดําเนินการบันทึก
ตรวจสอบชนดิ ปรมิาณ ที่มาของของเสีย
อันตราย ในระหวางดําเนินการคัดแยกจัดเก็บ
ภาชนะบรรจุของเสยีสารเคมี เขาหองเก็บ
สารเคมี (คัดแยกไวสําหรับเผาดวยเตาเผาฯ 
และสงกําจัดยังหนวยงานภายนอก) นั้น ทาง 
จนท. ไดทาํภาชนะบรรจุของเสียฯ หลุดจากมือ
ตกกระทบพ้ืนและพบวาฝาโดนกระแทก ทําให
ฝาปดภาชนะหลุด ของเสียสารเคมีหกรั่วไหล
ออกมา 
- เจาหนาที่เตาเผาของเสียอันตราย รีบยก
ภาชนะบรรจุของเสยีสารเคมีตั้งขึ้นพรอมปดฝา
และไดตรวจสอบชนิดของของเสียบนฉลากที่
ติดอยูดานหนาพบวาเปนสารเคมี Methanol 
ที่ผานการใชงานแลว 
- เจาหนาที่เตาเผาของเสียอันตราย จึงไดแจง
และใหขอมูลวาเปนสาร Methanol ที่หกหลน
บนพ้ืน กับเจาหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงาน
เตาเผาของเสียอันตราย ที่อยูในหองควบคุม ณ 
ขณะนั้น แลวขอความชวยเหลือ 
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ตารางที่ 6-3 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมี กรณีหกรั่วไหล (ตอ) 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 
+3.00 

(9.48 น.) 
 

- เจาหนาที่ควบคมุการปฏิบัติงานเตาเผาของ
เสียอันตราย ไดสอบถามวาเกิดเหตุการณอะไร
ขึ้น และทําการตรวจสอบ MSDS (Material 
Safety Data Sheets) ของสาร Methanol 
เพ่ือดูคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี การใช
อุปกรณ PPE ที่ถูกตอง วิธีการจัดการที่ถูกตอง 
อันตรายและขอควรระวังตางๆ 
- เจาหนาที่ควบคมุการปฏิบัติงานเตาเผาของ
เสียอันตราย ไดรีบไปยังหองเก็บอุปกรณและ
นําวัสดุดูดซับ และถังทรายที่อยูในหองเก็บ
อุปกรณดานหลังอาคารเตาเผาของเสีย
อันตรายมายังพ้ืนที่เกิดเหตุ 
- เจาหนาที่ควบคมุการปฏิบัติงานเตาเผาของ
เสียอันตราย ชวยเปดหนาตาง ชอง ระบาย
อากาศ และปดก้ันพื้นที่ชวยจัดเตรียมถุงแดง 
และฉลากติดถุงแดงท่ีระบุชนิดของของเสีย
อันตราย 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+7.00 
(9.52 น.) 

 - เจ าหนาที่ เตาเผาของเสีย อันตราย เป น
ผูดําเนินการจัดการของเสียสารเคมีที่หกรั่วไหล
นํ าวัสดุดูดซับมาวางกั้นลอมรอบบริเวณ ท่ี
สารเคมีหกเพ่ือปองกันการแพรกระจายในวง
กวาง จํากัดพ้ืนที่การกระจายของของเสีย
สารเคมีตักทรายลงไปดูดซับของเสียสารเคมี 
และเก็บทรายท่ีใชดูดซับสารเคมีและวัสดุดูด
ซับ เก็บใสถุงแดงพรอมติดฉลากระบุชนิดของ
ของเสีย นําไปเก็บไวในที่จัดเก็บถุงแดงเพ่ือรอ
กําจัดตอไป 
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ตารางที่ 6-3 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมี กรณีหกรั่วไหล (ตอ) 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+12.00 
(9.57น.) 

- เจาหนาที่ควบคมุการปฏิบัติงานเตาเผาของ
เสียอันตราย ไดประสานงานโทรศัพทแจงมายัง
ฝายความปลอดภัย สก. วาเกิดเหตุการณ
สารเคมีหกรั่วไหล เปนสาร Methanol จุดเกิด
เหตุตรงบริเวณพ้ืนท่ีขางเตาเผา หนาหองเก็บ
ของเสียสารเคมี อาคารเตาเผาของเสียอันตราย 
และทางเจาหนาที่เตาเผาของเสียอันตราย ได
ดําเนินการจัดการตามขั้นตอนการจัดการ
สารเคมีหกรั่วไหลอยางเรียบรอยและมี
ปลอดภัยในแตละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

 
ผลการสังเกตการฝกซอม 

1. เจาหนาที่ที่ปฏิบัติการจัดการกับสารเคมีที่หกรั่วไหลมี 2 คน โดยสวมใสชุดปองกันสารเคมี และได
ปฏิบัติการตามแผนฯ โดยวางวัสดุดูดซับวางก้ันลอมรอบบริเวณที่สารเคมีหกเพ่ือปองกันการแพรกระจายในวง
กวาง จํากัดพื้นที่การกระจายของของเสียสารเคมี และนําทรายมาดูดซับบริเวณที่สารเคมีหกร่ัวไหล หลังจากนั้น
เขาไปจัดการกับวัสดุดูดซับ และทรายที่ปนเปอนสารเคมี นําบรรจุ ใสถุงแดง พรอมติดฉลาก จัดเก็บรอนําสงไป
กําจัดตอไป 
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2. เจาหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงานเตาเผา ที่อยูในหองควบคุมไมไดสวมใสอุปกรณ PPE ครบชุด ใสเพียง
ถุงมือปองกันสารเคมี เอ๊ียมปองกันสารเคมีกระเด็นถูกรางกาย จึงชวยตรวจสอบขอมูลของ MSDS ของของเสีย
สารเคมีท่ีหก ยกถังทรายชวยกันกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติการจัดการกับสารเคมีที่หกร่ัวไหลวัสดุดูดซับ และจัดเตรียม
ถุงแดงพรอมฉลากระบุชนิดของของเสีย ชวยอํานวยความสะดวกเปดชองระบายอากาศในพ้ืนที่เกิดเหตุ กั้นพื้นที่ 
และนําถุงแดงที่บรรจุวัสดุดูดซับสารเคมีหกรั่งไหลไปวางไวตรงตะแกรงเพ่ือรอการขนยายไปกําจัด 
 
สรุปผลการฝกซอมการจัดการของเสียอันตรายกรณีหกร่ัวไหลอาคารเตาเผาของเสียอันตราย ประจําป
งบประมาณ 2562 

1. ระยะเวลาที่ใชในการฝกซอม  
- เวลาฝกซอมทั้งหมด      12 นาที   

2. ผลการฝกซอมแผนฯ  
- การปฏิบัติของทีมการจัดการสารเคมีหกรั่วไหลตามข้ันตอนของแผนฯ ดี 
- อุปกรณระงับเหตุฉุกเฉิน วัสดุดูดซับ อุปกรณทรายดูดซับ และการใชงาน ดี 
- สรุปการประเมินผลในภาพรวมอยูในระดับ    ดี 
 

ปญหาและแนวทางแกไขปญหาอาคารเตาเผาของเสียอันตราย 
 

สภาพปญหา แนวทางแกไขปญหา ผูรับผิดชอบ 
ไมพบ   

 
 
6.6 การจัดพื้นท่ีทํางานใหมีความปลอดภัย การจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายและการเตือนอันตราย  

จากผลการประเมินความเสี่ยง รายงานผลการซอมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผา
ของเสียอันตรายของ สวทช. และการซอมแผนการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมี กรณีหกรั่วไหล จึงนํามาสู
การจัดพ้ืนที่การทํางาน อุปกรณปองกันอันตราย และการเตือนอันตราย เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน
ในพื้นที่  และผูปฏิบัติงานโดยรอบ และดูแลพ้ืนที่ดังกลาวใหเกิดความปลอดภัยอยางตอเนื่องตลอดมา ดัง
รายละเอียดการปรับปรุงพ้ืนที่ทํางาน การจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตราย และการเตือนอันตรายดังแสดงใน
ตารางที่ 6-4 ตอไปนี้ 
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ตารางที่ 6-4 การจัดพื้นที่ทํางาน การจัดเตรียมอุปกรณปองกันอนัตราย และการเตือนอันตราย 

รายละเอียด ภาพประกอบ 
จัดเตรียมอุปกรณเพ่ือรองรับเหตุการณฉุกเฉิน และ
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหพรอมใชงานและ
เพียงพอ เชน  ถังดับเพลิง อุปกรณการปฐมพยาบาล  
ชุดและหนากากปองกันไอระเหยของสารเคมี เปนตน 
(จัดเตรียมไวตั้งแตป 2546 และมีการตรวจสอบความ
พรอมในการใชงานอยางสม่ําเสมอ) 
 

 

การเตือนอันตรายในพ้ืนที่ปฏิบั ติงาน เชน ใหสวม
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล หามผูที่ไมเก่ียวของ
เขาพ้ืนที่ ในระหวางการปฏิบัติงาน หามทําให เกิด
ประกายไฟ ปายเตือนใหระวังสารเคมี ปายเตือนหามผู
ไมเก่ียวของเขาพ้ืนที่ขณะทําการเผาของเสียอันตราย
และใบแสดงสถานการณซอมบํารุงเตาเผาของเสีย
อันตราย (TAG OUT) (มีการจัดทําปายเตือนอันตราย
ในป 2550 และมีการตรวจสอบสภาพใหมีความพรอม
ในการใชงานอยางสม่ําเสมอ) 
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ตารางที่ 6-4 การจัดพื้นที่ทํางาน การจัดเตรียมอุปกรณปองกันอนัตราย และการเตือนอันตราย (ตอ) 

รายละเอียด ภาพประกอบ 
ปรับปรุงคันรองรับ นํ้ามันที่ ใตถังน้ํ 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
ตรวจสภาพอยางสม่ําเสมอ) 
 

 

การเต รียมถังดับเพลิง ให มีความเหมาะสม และ
เพียงพอ เชน ถังดับเพลิงชนิดโฟมเพ่ือใชระงับเหตุเพลิง
ไหมที่ มี เชื้ อเพลิ ง เป นน้ํ ามั น โดยติดตั้ ง ไว ใน พ้ืนที่
ปฏิบัติงานมีการตรวจสภาพเดือนละ 1 ครั้ง 
 
 
 

 

จัดทําคันรองรับสารเคมีที่หองเก็บสารเคมีในกรณีหก
ร่ัวไหลจะไมไหลออกมาจากหองจัดเก็บ (จัดทําในป 
2552 และมีการตรวจสภาพของคันรองรับสารเคมี
อยางตอเนื่อง) 
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ตารางที่ 6-4 การจัดพื้นที่ทํางาน การจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตราย และการเตือนอันตราย (ตอ) 

รายละเอียด ภาพประกอบ 
การเตือนอันตรายที่บันไดทางขึ้นสําหรับปอนของเสีย
อันตรายเขาสูหองเผาไหม  (ดําเนินการในป 2552 และ
มีการตรวจสอบสภาพของแถบเตือนอันตรายโดยมีการ
เปลี่ยนแถบเตือนอันตรายเมื่อพบวามีการเสื่อมสภาพ
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 
เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรบัสถานการณฉุกเฉิน 
2. เพิ่มจุดติดตั้งโทรศัพทภายในหองควบคุมการเผาอีก 
1 จุด เพ่ือใชสื่อสารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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ตารางที่ 6-4 การจัดพื้นที่ทํางาน การจัดเตรียมอุปกรณปองกันอนัตราย และการเตือนอันตราย (ตอ) 

รายละเอียด ภาพประกอบ 
ในปงบประมาณ 2557 
1. ติดตั้ง Safety Guard และติดปายเตือนอันตราย
ตรงบริเวณตูควบคุมระบบเตาเผาของเสียอันตราย 
2. เจาะผนังเพ่ิมชองพัดลมระบายอากาศในหองเก็บ
สารเคมี ทาสีผนังใหม 
3. ติดต้ังปายเตอืนอันตรายตรงเตาเผา 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ในปงบประมาณ 2558 
1. จัดหาภาชนะสําหรับรองรับซากหลอดไฟเพ่ือรอเก็บ
ขนนําไปกําจัด โดยใหมีความเหมาะสมกับลักษณะของ
หลอดไฟแตละประเภท มีความปลอดภัย งายตอการ
จัดเก็บและเคลื่อนยายไปกําจัด 
2. ติดแถบเตือนอันตรายทดแทนของเดิมท่ีหลุดลอก
ออกไป 
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ตารางที่ 6-4 การจัดพื้นที่ทํางาน การจัดเตรียมอุปกรณปองกันอนัตราย และการเตือนอันตราย (ตอ) 

รายละเอียด ภาพประกอบ 
ในปงบประมาณ 2559 
1. ปรับปรุงพื้นที่หองสําหรับรองรบัซากหลอดไฟเพื่อรอ
เก็บขนนําไปกําจัด โดยใหมีความเหมาะสมกับลักษณะ
ของหลอดไฟแตละประเภท มีความปลอดภัย งายตอ
การจัดเก็บและเคลื่อนยายไปกําจัด 
2. ปรับปรุงเปลี่ยนพื้นตะแกรงใสขยะติดเชื้อปนเปอน
สารเคมี 
3. เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศของหองควบคุมเตาเผา
ของเสียอันตราย ทดแทนของเดิมที่ชํารุดเน่ืองจากมี
อายุการใช งานนาน และไมมีความคุมค าในการ
ซอมแซม 
4. เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคารเตาเผาของเสีย
อันตรายใหม เน่ืองจากหมวกปลองเตาตกกระแทกใส
หลังคา ทําใหมีรอยแตกราว และอาจเกิดอันตรายจาก
เศษกระเบ้ืองท่ีแตกได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในปงบประมาณ 2561 
ปรับปรุงพื้น ท่ีโดยติดปายการปองกันอันตรายขณะ
ปฏิบัติงานกับอุปกรณของเตาเผาของเสียอันตราย ขอ
ควรระวังของผูปฏิบัติงาน 
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บทท่ี 7 
การซอมบํารุงและปรับปรุงระบบเตาเผาของเสียอันตราย 

 
การดูแลรักษาอุปกรณตางๆ ของระบบเตาเผาของเสียอันตราย ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

ไดจัดทําแผนและดําเนินการตรวจเช็คและบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่กําหนดไว ซึ่งมีท้ังการตรวจเช็คและ
บํารุงรักษา รายสัปดาห รายเดือน รายสามเดือน รายป และในกรณีพิเศษที่มีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่
ปลอยออกมาจากระบบเตาเผาของเสียอันตรายที่มีคาสูงเกินกวามาตรฐาน อยางไรก็ตามแมจะมีการตรวจเช็ค
และบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง แตอุปกรณตางๆ ยอมเกิดการชํารุดและเสียหายตามอายุการใชงานของอุปกรณ   
ซึ่งที่ผานมาตั้งแตเริ่มดําเนินการใชงานระบบเตาเผาของเสียอันตราย จะพบวาในบางอุปกรณท่ีเสียหายนั้นจะ
สงผลตอคามลพิษที่ปลอยออกมาเชนผลการตรวจวัดปริมาณฝุนรวม (TSP) ที่มีคาเกินคามาตรฐาน ดังท่ีได
กลาวถึงไวในบทท่ี 5 การเฝาระวังควบคุมมลพิษทางอากาศและสภาพแวดลอมจากการเผาทําลายของเสีย
อันตราย ในบทนี้จึงไดรวบรวมสาเหตุและการแกไขระบบเตาเผาของเสียอันตรายตลอดระยะเวลาการใชงานเพื่อ
เปนการรวบรวมองคความรู และประสบการณในการใชงานเตาเผาของเสียอันตราย ดังรายละเอียดที่แสดงไวใน
ตารางที่ 7-1 

 
ตารางท่ี 7-1 สาเหตุและการดําเนินการแกไขระบบเตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ 2549 ถึง
ปจจุบัน 

วันท่ีตรวจวัด สาเหตุ การแกไข 

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

เปลี่ยนกลองควบคุมหัวเผาและจัดซื้อกลอง
ควบคุมหัวเผาสํารองไวใช 
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ตารางท่ี 7-1 สาเหตุและการดําเนินการแกไขระบบเตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ 2549 ถึง
ปจจุบัน (ตอ) 

วันท่ีตรวจวัด สาเหตุ การแกไข 

21 มี.ค. 2550 ผนังของระบบบําบัดอากาศข้ันที่สอง      
(หอดูดซับ Adsorbtion Chamber) ที่ใช
บ ร ร จุ  Activated Carbon ใน ก า รดั ก
กรองฝุนและดูดซับกลิ่นหลุดออกจากโครง
ยึดทําใหอากาศเสียไมถูกบําบัดในขั้นที่
สอง 

 
 

 
 
 

ตรวจสอบโครงสรางภายในของระบบบําบัด
อากาศ     ปละ 1 ครั้ง และบรรจุไวในแผนการ
ตรวจสอบและบํารุงรักษาประจําป 

30 ก.ย. 2553 ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศมีการชํารุด
และเสื่อมสภาพ 

                      
 
 
 
 
 
ซ อ ม แซ ม ระ บ บ บํ าบั ด ม ล พิ ษ ท างอ าก าศ 
Adsorbtion Chamber แ ล ะ  Wet Scrubber 
ตลอดจนเพิ่มความถ่ีในการตรวจสอบอุปกรณ
ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ ปละ 4 ครั้ง 

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

ดําเนินการซอมแซม และใชงานไดตามปกติ 

8 ต.ค. 2557 แบตเตอรี่หัววัด pH Meter เสื่อมสภาพไม
สามารถใชงานได  

 
 
 
 
 
 
เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม และดําเนินการสอบเทียบ
หัววัดคา pH สามารถกลับมาใชงานไดตามปกติ
ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันท่ี 18 ต.ค. 2557 
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ตารางท่ี 7-1 สาเหตุและการดําเนินการแกไขระบบเตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ 2549 ถึง
ปจจุบัน (ตอ) 

วันท่ีตรวจวัด สาเหตุ การแกไข 

26 ธ.ค. 2557 ซอมแซมทอฉีดน้ําหอลดอุณหภูมิเตาเผา
ของเสียอันตราย เนื่องจากทอมีรอยรั่ว 
ชํารุดไมสามารถใชงานได 

ดําเนินการติดตั้ง และทดสอบทอน้ํา หัว Spray 
ใชงานไดตามปกติ ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 
4 ก.พ. 2558 

4 ก.พ. 2558 
 
26 มิ.ย. 2558 
 
14 ก.ค. 2558 

- แกนยึดติดใบพัดมอเตอรปมสูบน้ําบอน้ํา
หมุนเวียน สํารองตัวที่ 1 ไมหมุน 
- ปมสูบน้ําบอน้ําหมุนเวียนตัวที่ 2 ขดลวด
มอเตอรไหม 
- ปมสูบน้ําบอน้ําหมุนเวียนตัวที่ 1 ขดลวด
มอเตอรไหม 
มอเตอรปมสูบน้ําบอน้ําหมุนเวียน 3 ตัว 
ชํารุดไมสามารถทํางานได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงปมน้ําทั้ง 3 ตัวซอมเมื่อวันท่ี 15 ก.ค. 2558 

  ดําเนินการติดตั้ง และทดสอบการทํางานของปม
น้ําทั้ง 3 ตัว ใชงานไดตามปกติ ดําเนินการแลว
เสร็จเมื่อวันท่ี 13 ส.ค. 2558 
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ตารางท่ี 7-1 สาเหตุและการดําเนินการแกไขระบบเตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ 2549 ถึง
ปจจุบัน (ตอ) 

วันท่ีตรวจวัด สาเหตุ การแกไข 

24 เม.ย. 
2558 

ตูควบคุมระบบเตาเผาของเสียอันตราย 
(PLC) ระบบควบคุมมีปญหาไมสามารถสั่ง
การทํางานได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการซอมแซมระบบฯ และทดสอบการ
ทํางาน โดยดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 26 
พ.ค. 2558 

เม.ย. 2559 ทอน้ําสงไปหอ Quencher แตกร่ัว ไม
สามารถใชงานเตาเผาของเสียฯ ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดําเนินการซอมแซม เปลี่ยนทอน้ําใหมโดยเปลี่ยน
วัสดุทอเปน Stainless และติดตั้งแลวเสร็จเม่ือ
วันที่ 27 พ.ค. 59 

ก.ค. 2559 จอแสดงผล pH Controller ของ
ตูควบคุมเตาเผาของเสียอันตรายชํารดุไม
สามารถแสดงผลอานคาได 
 
 

ดําเนินการเปลี่ยนจอแสดงผลคา pH ของ
ตูควบคุมเตาเผาของเสียอันตราย 
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ตารางท่ี 7-1 สาเหตุและการดําเนินการแกไขระบบเตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ 2549 ถึง
ปจจุบัน (ตอ) 

วันท่ีตรวจวัด สาเหตุ การแกไข 

ก.ย. 2559 หัววัดคา pH (Probe) ของบอน้ํา
หมุนเวียน เตาเผาของเสียอันตรายชํารุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดําเนินการเปลี่ยนหัววัดคา pH (Probe) ใหมของ
เคร่ืองมือวัดคา pH ของบอน้ําหมุนเวียน พรอม
กับสอบเทียบเครื่องวัดคา pH เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 
59 

ก.ย. 2559 แบตเตอรี่หัววัด pH Meter เสื่อมสภาพไม
สามารถใชงานได 

ดําเนินการเปลี่ยนแบตเตอร่ีใหม และดําเนินการ
สอบเทียบหัววัดคา pH สามารถกลับมาใชงานได
ตามปกติดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 
59 

พ.ย. 2559 ตู  PLC ของเตาเผาของเสียอันตรายไม
สามารถใชงานไดเนื่องจากหนูกัดสายไฟ
ขาดเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 59 

ดําเนินการแกไขเปลี่ยนฟวสใหมแลวเสร็จและ
ทดสอบการใชงานของ PLC ในวันที่ 14 พ.ย. 59 

ม.ค. 2560 ป ม จุ ม ไฟ ฟ า แ ส ต น เล ส  (สู บ บ อ น้ํ า
หมุ น เวี ยน ) เสื่ อมสภาพ  ไม ส ามารถ
ซอมแซมใหกลับมาใชงานได 

ดําเนินการซื้อปมใหม 

มี.ค. 2560 ปมสูบนํ้าบอน้ําหมุนเวียนตัวที่ 2 ขดลวด
มอเตอรไหม  

ดําเนินการสงไปซอมแซมพันขดลวดมอเตอรใหม
และนํากลับมาติดตั้งคืน ทดสอบการทํางานของ
ปมน้ํา ใชงานไดตามปกติ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 60 
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ตารางท่ี 7-1 สาเหตุและการดําเนินการแกไขระบบเตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ 2549 ถึง
ปจจุบัน (ตอ) 

วันท่ีตรวจวัด สาเหตุ การแกไข 

เม.ย. 2560 ลูกปนของอุปกรณระบายควัน (Blower) 
เสียงดัง และตรวจสอบเบื้องตนพบวา
ลูกปนแตก เมื่อวันท่ี 25 เม.ย. 60  

ดําเนินการเปลี่ยนอุปกรณที่ชํารุด และสามารถ
กลับมาใชงานไดตามปกติ เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 60 

ก.ย. 2560 ตู PLC ของเตาเผาของเสียอันตรายชํารุด
เนื่องจากหัวเผา และสายไฟของเตาเผา
ชํารุด 

ดําเนินการเปลี่ยนหัวเผาใหม และเดินสายไฟของ
เตาเผาของเสียอันตรายใหม 
 

พ.ย. 2560 การทํางานของชุดควบคุมอุปกรณการเผา 
(ระบบ PLC) ของเตาเผาของเสียอันตราย 
ชํารุด ไมสามารถสั่งการทํางาน ควบคุม
เตาเผาของเสียอันตรายได 

ปรับปรุงซอมแซมและจัดหาชุดอุปกรณควบคุม
เตาเผาของเสียอันตราย (PLC) จัดทําโปรแกรม 
ติดตั้ง Software ใหม และ wiring สายไฟใหม 
และสามารถกลับมาใชงานไดตามปกติ เมื่อวันที่ 
22 พ.ย. 60 

ก.ย. 2562 แบตเตอรี่หัววัด pH Meter เสื่อมสภาพไม
สามารถใชงานได 

ดําเนินการเปลี่ยนแบตเตอร่ีใหม และดําเนินการ
สอบเทียบหัววัดคา pH สามารถกลับมาใชงานได
ตามปกติดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 
62 

 

ในปงบประมาณ 2562 มีอุปกรณที่เก่ียวของกับการทํางานของระบบเตาเผาของเสียอันตรายที่เกิด
การชํารุดเสียหาย และเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน อยู 1 รายการ คือแบตเตอรี่หัววัด pH Meter เสื่อมสภาพ
ไมสามารถใชงานได จึงเปลี่ยนแบตเตอร่ีชุดใหม และดําเนินการสอบเทียบหัววัดคา pH สามารถกลับมาใชงานได
ตามปกติ ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 62 ของเตาเผาของเสียอันตรายน้ีจะแสดงรายละเอียดตางๆใน
ปงบประมาณ 2562  

 
สวนรายการปรับปรุงซอมแซม และคาใชจายระบบเตาเผาของเสียอันตรายของปงบประมาณ 2562 

ไดแสดงไวในตารางที่ 7-2 
 

ตารางที่ 7-2 สรุปรายการปรับปรุงซอมแซมระบบเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. ประจําปงบประมาณ 
2562 (เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562) 

รายการ สภาพปญหา การดําเนินการ 
คาใชจาย 
(บาท) 

1. คาแบตเตอร่ีหัววัด pH Meter 
เครื่องวัด pH (หัว probe) ของบอน้ํา
หมุนเวียน เตาเผาของเสียอันตราย 

เสื่อมสภาพตามอายุการใช
งาน 

เปลี่ยน Battery ใหม 1,284.00 
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บทท่ี 8 
การเผยแพรถายทอดความรูและศึกษาดูงาน  

 
ในปงบประมาณ 2562 นี้ ไดมีการบรรยายใหความรูเก่ียวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม สวทช. 

เตาเผาของเสียอันตราย และระบบบําบัดน้ําเสียรวม สวทช. กับ นศ. ฝกงานของฝายความปลอดภัยฯ 
โดยในรายงานประจําปฉบับนี้ยังคงแสดงรายละเอียดของหนวยงานหรือผูที่สนใจที่ไดเขาเยี่ยมชม

เตาเผาของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการของ สวทช. ตั้งแตปงบประมาณ 2548 เปนตนมา 

เตาเผาของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการของ สวทช.น้ีเปนเตาเผาของเสียตัวแรกของประเทศไทย
ท่ีสรางขึ้นในหนวยงานศึกษาวิจัย และมีการใชงานเพ่ือการกําจัดทําลายของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการตางๆ 
ท่ีมีการใชงานอยางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา 17 ป  ตลอดระยะเวลาการใชงานทั้งผูปฏิบัติงานเผาทําลายของ
เสียอันตราย และผูเก่ียวของไดรับความรูและประสบการณในเร่ืองการจัดการของเสียอันตรายดวยเตาเผาอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งประสบการณและความรูเหลานี้ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สก. ไดเผยแพรและถายทอด
ความรูที่ไดรับมานี้ใหกับหนวยงาน หรือผูสนใจในโอกาสตางๆ ตลอดมา ซึ่งพอจะสรุปไดดังนี้ 

 

1. วันที่  9 กุมภาพันธ 2548 นักศึกษาและ
อาจารยจากภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เขารับฟงการบรรยายสรุปเร่ืองเรื่องการจัดการของเสีย
อันตรายจากหองปฏิบัติการดวยเตาเผา และเยี่ยมชม
การทํางานที่อาคารเตาเผา 

 

 

2 . วั น ที่  13 ก รก ฎ าค ม  2550 นํ า เส น อ
บทความ เร่ือง การจัดการของเสียอันตรายดวยเตาเผา
สําหรับหนวยงานที่มีหองปฏิบัติการ  เขาประกวดใน
ง า น  The 8th Symposium on TQM-Best 
Practices in Thailand และไดรับรางวัลบทความยอด
นิยม (Popular Vote) 

 

 

3. วันที่ 25 ธันวาคม 2550 นิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท และคณะอาจารย จากศูนยความเปนเลิศ
แหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขารับฟงการบรรยายสรุป
เรื่องเร่ืองการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการดวยเตาเผา และเย่ียมชมการทํางานที่อาคารเตาเผา 
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4. เม่ือวันที่ 17 มกราคม 2551 นายสุเทพ ถิรสัตยาพิทักษ ผูอํานวยการฝายความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอม สก. ไดถูกเชิญใหเปนที่ปรึกษาโครงการกอสรางเตาเผาของเสียอันตราย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ที่
อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

5. วันที่ 16-17 มกราคม 2551 คณะอาจารย
และเจาหนาที่ จากศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เขารับฟงการ
บรรยายสรุปเรื่องการจัดการของเสียอันตรายจาก
หองปฏิบัติการดวยเตาเผา และเยี่ยมชมการทํางานที่
อาคารเตาเผา 

 

6. วันที่  17 มกราคม 2551  นายเฉลิมพล 
เทียนระหงษ และนายฐนธัช ชูศฐานนท (วิศวกร และ
เจาหนาท่ีเตาเผา ฝายความปลอดภัยฯ)  ไดรับเชิญให
เดินทางไปใหความรูและถายทอดเทคนิคการเผาของ
เสียอันตรายดวยเตาเผาที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ที่
อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

7. วันที่ 28 มีนาคม 2551 หัวหนาภาควิชาเคมีและผูเขารวมประชุมวิชาการหัวหนาภาควิชาเคมี ทั่ว
ประเทศ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนเจาภาพจัดงาน) รับฟงการบรรยายสรุปเร่ืองเรื่องการจัดการของเสีย
อันตรายจากหองปฏิบัติการดวยเตาเผา และเยี่ยมชมการทํางานที่อาคารเตาเผา 

8. วันท่ี 23 พฤษภาคม 2551 บรรยายสรุป
เรื่องการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการ
ดวย เตาเผา ให กับคณะอาจารย  เจ าหน าที่ ศูนย
เครื่องมือวิทยาศาสตร นักศึกษาปริญญาตรีและโท ที่
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

 

 

9. วันท่ี 3 กรกฎาคม 2552 คณะทีมงานกอสรางเตาเผาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เขาดูงานและขอ
คําปรึกษาเกี่ยวกับระบบเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. 

10. วันที่ 18 และ 25 ธันวาคม 2553 คณะ BIO Safety เขาดูงานระบบเตาเผาของเสียอันตรายของ 
สวทช. 
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11. วันที่ 14 ตุลาคม 2553 คณะนักศึกษาที่
เขารวมโครงการ “Merck Let’s Care Safety Camp 
2010: From Waste to Value” จัดโดยบริษัท เมอรค 
จํากัด รับฟงการบรรยายและเยี่ยมชมการทํางานของ
ระบบเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. 

 

12. วันท่ี 12 ตุลาคม 2555 คณะผูเขารับการ
อบรมหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสีเขียว
สําหรับผูบริหาร เขาดู งานระบบเตาเผาของเสีย
อันตรายของ สวทช. 

 

 

13. วันที่  18 ตุลาคม 2555 คณะเจาหนาที่
และนักศึกษาที่เขารวมโครงการ “Merck Let’s Care 
Safety Camp เขาเยี่ ยมชมการทํ างานของระบบ
เตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. 

 

14. วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 คณะดูงานจาก
กลุมบริษัท ปตท. พ้ืนที่ภาคตะวันออกเขาเย่ียมชมการ
ทํางานของระบบเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. 
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15. วันที่  16 มกราคม  2558 รอง ผพว. 
(ลดาวัลย กระแสรชล) เขาเยี่ยมชมการทํางานของ
ระบบเตาเผาของเสียอันตราย และระบบบําบัดน้ําเสีย
รวม สวทช.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. วันที่  6 กรกฎาคม 2559 ได เข ารวม
บรรยายกับ MTEC เผยแพรถายทอดความรูระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม สวทช. และ ระบบการจัดการของ
เสียอันตราย ใหกับคณะอาจารยจากมหาวิทยาลัยแมโจ 
ในการศกึษาดูงาน  

 

  

17. วันที่  27 ตุลาคม 2559 บรรยายเร่ือง 
NSTDA Hazardous waste management 
(ภาษาอังกฤษ) ใหกับคณะนักศึกษานานาชาติ จาก 
สถาบัน เทคโนโลยีแหง เอ เชีย  (Asian Institute of 
Technology : AIT) และพาเย่ียมชมอาคารเตาเผาของ
เสียอันตราย 
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18. วันที่  23 มิถุนายน 2560 การใหความรู
เก่ียวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม สวทช. เตาเผา
ของเสียอันตราย และระบบบําบัดน้ําเสียรวม สวทช. 
กับ นศ. ฝกงานของฝายความปลอดภัยฯ จป. ศอ. และ 
นศ.ฝกงานของ งานความปลอดภัยฯ ศอ. 

 

19. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 การเขารวมบรรยายกับ MTEC พาคณะนักศึกษาและอาจารยจาก
มหาวิทยาลัย   ราชภัฏสวนดุสิต เขาเย่ียมชมเตาเผาของเสียอันตรายและระบบบําบัดนํ้าเสียรวม สวทช. 

20. วันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 การใหความรูเก่ียวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม สวทช. เตาเผาของเสีย
อันตราย และระบบบําบัดน้ําเสียรวม สวทช. กับ นศ. ฝกงานของฝายความปลอดภัยฯ จป. ศอ. และ นศ.ฝกงาน
ของ    งานความปลอดภัยฯ ศอ. 

21. วันท่ี 24 กรกฎาคม 2562 การใหความรูเก่ียวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม สวทช. เตาเผาของเสีย
อันตราย และระบบบําบัดนํ้าเสียรวม สวทช. กับ นศ. ฝกงานของฝายความปลอดภัยฯ 

นอกจากการเผยแพรและถายทอดความรูให กับหนวยงาน หรือผูสนใจในโอกาสตางๆ แลว        
ฝายความปลอดภัยฯ ยังจัดสงขอมูลใหกับหนวยงานภายใน สวทช. เพื่อใชประโยชนในการศึกษาวิจัย เพ่ือ
ประกอบการยื่นขอการรบัรองดานพลังงานและสิ่งแวดลอมตางๆ  เพ่ือประกอบการคิดคาเชาพื้นที่ และการจัดทํา
รายงานประจําป สวทช. เปนตน ในสวนของการเตรียมพรอมในการเผยแพรความรูนั้นไดมีการจัดเตรียมเอกสาร
และสื่อตางๆ ไวพรอมท่ีจะถายทอดความรูหากมีหนวยงานสนใจเขามาศึกษาและดูงาน 
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บทท่ี 9 
ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไข 

แผนการจัดการของเสียอันตรายและการรองรับเหตุการณวิกฤติในอนาคต 
 

การใหบริการรับของเสียอันตรายและการใชงานเตาเผาเพ่ือการกําจัดทําลายของเสียอันตรายจาก
หองปฏิบัติการของหนวยงานตางๆ ในพ้ืนที่อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ในปนี้ยังพบปญหาและอุปสรรค
ตางๆ ในการปฏิบัติงานเหมือนเชนปงบประมาณที่ผานๆมา โดยเฉพาะปญหาการเสื่อมสภาพของอุปกรณและ
โครงสรางของเตาเผาที่มีขนาดใหญ โดยในปนี้ยังคงมีอุปกรณที่ตองทําการซอมแซม จัดซื้ออุปกรณใหมมาทดแทน
ของเดมิท่ีเส่ือมสภาพไมสามารถใชงานไดอีก  

การแกไขปญหาอุปกรณและโครงสรางเตาเผาท่ีเสื่อมสภาพนั้น นอกจากการตรวจและบํารุงรักษา
อยางตอเน่ืองแลว ในเร่ืองของการคัดแยกสารที่จะทําการเผาก็เปนสวนสําคัญที่จะสามารถยืดอายุการใชงานของ
เตาเผาตอไปไดอีก โดยทําการคัดแยกของเสียอันตรายกลุมท่ีไมติดไฟ และกลุมท่ีเผาทําลายแลวกอใหเกิดปญหา
ควันดํา เพ่ือจัดสงใหบริษัทเอกชนรับไปกําจัด และจัดชุดของเสียที่จะทําการเผาในแตละรอบโดยของเสียท่ีมี
คุณสมบัติติดไฟ หรือเปนเชื้อเพลิงในตัวเองได ก็จะชวยลดระยะเวลาในการเผาลงไป รวมถึงชวยประหยัด
เชื้อเพลิงในการเผาลงไปไดอีก 

สําหรับปญหาและอุปสรรคที่อยูนอกเหนือการควบคุมหรือการจัดการของฝายความปลอดภัยฯ คือ  
ปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงมายังเตาเผาที่มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นกวาทุกป การมีงานวิจัยใหมๆเพ่ิมมากขึ้นในแต
ละป การไมปฏิบัติตามขอตกลงกอนนําสง เชน ไมใสรายละเอียดของของเสียท่ีนําสง ภาชนะท่ีบรรจุไมเปนไป
ตามที่กําหนดไว และความถ่ีในการนําสงไมมีความคงท่ีหรือสม่ําเสมอ ในบางเดือนที่มีการคืนพื้นที่ของบริษัทที่เชา
พ้ืนท่ีในอุทยานฯ ก็จะมีการนําสงของเสียในปริมาณที่มาก  และจากขอมูลการสงของเสียอันตรายเขาระบบการ
จัดการของเสียฯ ที่ไดกลาวไวในบทที่ 2 นั้น จะเห็นไดวามีปรมิาณของเสียอันตรายที่มากขึ้นทกุป 

ซึ่งในประเด็นตางๆเหลานี้จะสงผลทําใหตองวางแผนการจัดการของเสียในแตละเดือนแตกตางกันไป 
แตอยางไรก็ตามการวางแผนจัดการของเสียยังคงอยูบนพื้นฐานการคัดแยก จําแนกของเสียที่เผาไดงาย ลุกติดไฟ
ไดดี สามารถเปนเชื้อเพลิงในตัวเองไดเพื่อดําเนินการเผาและประหยัดเชื้อเพลิงไปในตัว การจัดเก็บในภาชนะที่
กําหนด รวมถึงติดฉลากขอมูลของเสียในการนําสงใหถูกตองครบถวน และในสวนของเสียที่ไมสามารถดําเนินการ
เผาเองได จะจัดเก็บรวบรวม และดําเนนิการจางบริษัทเอกชนนําไปกําจัดตอไป 

การดําเนินกิจกรรมและการใหบริการเตาเผาของเสียอันตรายเพ่ือรองรับเหตุการณวิกฤติดังกลาว 
และการจัดทําแนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายในอนาคตมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินการบริหารการจัดการของเสียอันตรายที่ เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ อุทยานฯ ไดอยางเหมาะสมและ                
มีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายเพ่ือให สวทช. มีความพรอมและสามารถจัดการของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นใน
ปงบประมาณ 2563 ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสรางความตอเน่ืองในการใหบริการกําจัดของเสีย
อันตรายแกผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพหากตองเผชิญกับเหตุการณวิกฤติตางๆ 
 
9.1 แนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายที่เกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีอุทยานฯ ในปงบประมาณ 2563 

การจัดทําแนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายที่เกิดข้ึนภายในพ้ืนที่อุทยานฯ ในอนาคตได
อยางสมบูรณนั้นจําเปนอยางยิ่งที่ตองทราบแนวทางที่ชัดเจนในการใชประโยชนที่ดิน และกิจกรรมตางๆที่จะ
เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่อุทยานฯในอนาคตทั้งนี้เพ่ือใชเปนขอมูลในการวิเคราะหแนวโนมปริมาณของเสียอันตรายและ
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ชนิดของเสียอันตรายที่จะเกิดขึ้นตลอดจนใชพิจารณารวมกับสภาพปญหาทบทวนการดําเนินการ และ
ประสิทธิภาพการจัดการของเสียอันตรายที่มีอยูในปจจุบัน  

จากการนําขอมูลปริมาณการสงของเสียอันตรายมากําจัดที่เตาเผาในอดีตจนถึงปจจุบันมาคาดการณ
ปริมาณของเสียอันตรายที่จะสงมาเผาทําลายที่เตาเผาในปงบประมาณ 2563 พบวาอาจจะมีของเสียอันตรายสง
มาเผาทําลายในปริมาณที่มากกวา 60,000 กิโลกรัม โดยปริมาณท่ีคาดการณนี้จะหมายรวมทั้งหมดของ ของเสีย
อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากทุกอาคาร ซึ่งรวมไปถึงอาคารกลุมนวัตกรรม 2 (INC2) โดยเปนอาคารขนาดใหญ ที่มี
หองปฏิบัติการของแตละศูนยแหงชาติเร่ิมทะยอยเขาใชพื้นที่ดําเนินการงานวิจัยอยางตอเนื่อง และการเปดให
บริษัทเอกชนเขามาเชาพื้นท่ีในบางสวนในการทํางานวิจัยรวม จึงคาดการณไดวาจะเปนแหลงกําเนิดของเสีย
อันตรายท่ีสําคัญทั้งในเร่ืองของปริมาณและชนิดของเสียอันตรายที่หลากหลายซึ่งรวมไปถึงของเสียอันตรายทาง
ชีวภาพ (Biohazards waste) ท้ังนี้จึงตองมีการบริหารจัดการดวยวิธีการท่ีเหมาะสม ใหถูกตองตามกฎหมายดวย
เชนกัน 

จากขอมูลที่กลาวมาแลวขางตนเมื่อนํามาวิเคราะหถึงสภาพปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในปงบประมาณ 
2563 พบวาสวนใหญเปนปญหาที่ตอเนื่องมาจากปงบประมาณที่ผานมา ในสวนของแนวทางและแผนการจัดการ
ของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2563 นั้น ไดนําแนวทางที่เคยกําหนดไวมาทบทวนและเพิ่มเติมมาตรการ
เพื่อใหสามารถรองรับปริมาณของเสียอันตรายที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต โดยยังคงตองดําเนินการตามแนวทางการ
จัดการของเสียอันตรายท่ีกําหนดไวอยางตอเนื่องจากปที่ผานมา เพ่ือไมใหปญหาท่ีเคยเกิดขึ้นกลับมาเปนปญหา
อีก รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 9-1   
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ตารางที่ 9-1 แนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2563 

ลําดับ
ความสําคัญ 

กลยุทธ 
ปญหาที่เกิดขึ้นหรือคาดวา

จะเกิดขึ้นในอนาคต 
แนวทางการดําเนินการ ผูรับผดิชอบ 

1 ดานการบริหาร
จัดการใหมีการ
จัดการของเสีย
อันตรายท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1. ปญหาปริมาณของเสียอันตราย
ที่เพ่ิมข้ึนจากบริษัทผูเชาพื้นท่ี
ภายในอุทยานฯ  ศูนยแหงชาติ
และการเพ่ิมข้ึนของกิจกรรม
ภายในพื้นท่ีอุทยานฯในอนาคต 
 

1. ตรวจสอบและเก็บรวบรวมขอมูลปริมาณของเสียอันตรายเกิดขึ้นจากอาคารตางๆ ภายในพ้ืนท่ี
อุทยานฯ อยางตอเน่ืองทุกวันทําการ (วนัจันทรถึงวันศุกร) เพ่ือเฝาระวังการเพ่ิมข้ึนของประมาณ
ของเสียอันตรายและนําขอมูลมาวิเคราะหแนวโนมการเพิ่มขึ้นเพื่อทําการปองกันและกําหนด
มาตรการในการรองรับไดอยางเหมาะสม 
2. วางแผนในการเผาทําลายของเสียอันตรายใหไดเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อไมใหเตาเผาถูกใชงานหนัก 
เปนการยืดอายุการใชงานออกไปไดอีก 
 3.ทําการคัดแยกของเสียอันตรายออกเปน 3 กลุม คือ 1. กลุมของเสียอันตรายชนิดไวไฟหรือติด
ไฟไดงาย  2.กลุมของเสียอันตรายชนิดไมไวไฟ และ 3. กลุมของเสียอันตรายชนิดติดไฟยากหรือ
เผาแลวทําใหเกิดควันดํา   โดยของเสียอันตรายกลุมท่ี 1 และกลุมที่ 2 จะทําการเผาทําลายดวย
เตาเผาของ สวทช. สวนกลุมที่ 3 จะรวบรวมใหไดปริมาณมากพอและสงกําจัดภายนอก 
4. นําของเสียอันตรายชนิดไวไฟหรือติดไฟไดงายเขาเผาทําลายพรอมกับการทดสอบเตาเผาราย
สัปดาห 
5. อาคารขนาดใหญที่เปดดําเนินการแลวและเปนแหลงกําเนิดของเสียอันตราย ใหเนนแนว
ทางการจัดการของเสียอันตรายท่ีแหลงกําเนิด กลาวคือ ลดปริมาณของเสียอันตรายท่ีจะสงมา
กําจัดที่แหลงกําเนิด เชน นําของเสียอันตรายที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมได มาใช
ประโยชนใหมแทนท่ีจะมีการสงมากําจัดท้ังหมด   
 
 
 

ฝายความ
ปลอดภัยฯ สก. /
งานบรหิารความ
ปลอดภัยและ
ส่ิงแวดลอม 
(อวท.)  /
แหลงกําเนิดของ
เสียอันตราย 
(พนักงาน/ผูเชา
พ้ืนที่) 
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ตารางที่ 9-1 แนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2563 (ตอ) 

ลําดับ
ความสําคัญ 

กลยุทธ 
ปญหาที่เกิดขึ้นหรือคาดวา

จะเกิดขึ้นในอนาคต 
แนวทางการดําเนินการ ผูรับผดิชอบ 

1 (ตอ) ดานการบริหาร
จัดการใหมีการ
จัดการของเสีย
อันตรายท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
(ตอ) 

2. ปญหาความหลากหลายของ
ชนิดของเสียอันตรายท่ีสงมาเผา
ทําลายทําใหเกิดปญหาในการ
ควบคุมระบบเตาเผาในการเผา
ทําลาย 

1. ใหมีการตรวจสอบปริมาณและชนิดของเสียอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนของบริษัทที่จะเชาพื้นที่เพ่ือ
ใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดมาตรการในการกําจัดของเสียอันตรายไดลวงหนา 
2. กําหนดใหผูสงของเสียอันตรายมากําจัด ตองปฏิบัติตามแนวทางการจัดการของเสียอันตราย
กอนสงมาเผาทําลายท่ีเตาเผาอยางเครงครัด การใหขอมูลรายละเอียดระบุชนิดของเสียอันตรายลง
บนฉลากติดภาชนะอยางครบถวน การบรรจุลงในภาชนะที่กําหนดไว เพ่ือสะดวกในการเผาและ/
หรือจัดเก็บ ทําใหผูคัดแยกกําจัดทราบชนิดของเสียอันตรายที่อาจจะมีมาเพ่ิมเติมจากรายการปกติ 
ทําใหสามารถกําหนดมาตรการในการกําจัดไดอยางเหมาะสม และเปนมาตรการหน่ึงในการ
ประหยัดเชื้อเพลิงไดอีก 

ฝายความ
ปลอดภัยฯ สก./
งานบรหิารความ
ปลอดภัยและ
ส่ิงแวดลอม 
(อวท.)  / งาน
ความปลอดภัย
ของศูนยฯตางๆ
แหลงกําเนิดของ
เสียอันตราย 

3. ปญหาการเส่ือมสภาพของ
เตาเผาของเสียอันตราย เน่ืองจาก
มีอายุการใชงานมานาน ทําใหตอง
มีการหยุดเผาเพ่ือซอมแซมเตาเผา  

1.  ตรวจสอบระบบเตาของเสียอันตรายเดือนละ  4 คร้ัง  ตรวจสอบตามแผนซอมบํารุงเตาเผาใน
รายไตรมาส และดําเนินการซอมแซมเพ่ือพบปญหาใหสามารถใชงานไดโดยเร็วที่สุดเทาที่จะ
สามารถดําเนินการได 
2. นํารายงานการพิจารณาทางเลือกในการใชงานเตาเผาของเสียอันตรายในชวง 3 ปงบประมาณ 
(2559-2561) นํามาทบทวน และจัดทํารายงานการพิจารณาทางเลือกในการบริหารจัดการของเสีย
อันตรายในชวง 3 ปงบประมาณ (2563-2565) เพื่อหาแนวทางการบรหิารจัดการของเสียอันตราย
ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน มีความคุมคาในการดําเนินการ 
 

ฝายความ
ปลอดภัยฯ สก./
ผูอนุมัติ
งบประมาณ 

  4. ปญหาการจัดการพ้ืนท่ีจัดเก็บ
ของเสียท่ีไมสามารถสงเผาทําลาย
ที่อาคารเตาเผาของเสียอันตรายได
ฯ (เปนของเสียอันตรายที่ศูนย
แหงชาติมีการบริหารจัดการเอง) 
 

1. จัดระบบบริหารจัดการลดพ้ืนที่การจัดเก็บของเสียประเภทที่ไมสามารถสงเผาทําลายท่ีอาคาร
เตาเผาของเสียอันตรายไดฯ (เปนของเสียอันตรายท่ีศูนยแหงชาติมีการบริหารจัดการเอง) โดย
จัดระบบหมุนเวียนเปนการภายในระหวางทุกศูนยแหงชาติ รวมถึง สํานักงานกลาง โดยใหมีการ
หมุนเวียนจัดจางบริษัทเอกชนเขามาดําเนินการเก็บขนและกําจัดของเสียประเภทน้ีทุกๆ 2 เดือน  

ฝายความ
ปลอดภัยฯ สก./
จป. ศูนยแหงชาติ 
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ตารางที่ 9-1 แนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2563 (ตอ) 

ลําดับ
ความสําคัญ 

กลยุทธ 
ปญหาที่เกิดขึ้นหรือคาดวา

จะเกิดขึ้นในอนาคต 
แนวทางการดําเนินการ ผูรับผดิชอบ 

1 (ตอ) ดานการบริหาร
จัดการใหมีการ
จัดการของเสีย
อันตรายท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
(ตอ) 

 2. การจัดเก็บขอมูล ประเภท และปริมาณของเสียอันตราย ท่ีมีการขนสงไปกําจัดในแตละคร้ัง 
วิเคราะหขอมูลเพื่อพิจารณาการลดการเกิดของเสียอันตราย 
3. รางแนวทางการทํางาน (G) ในการประสานงานเร่ืองการจัดการของเสียอันตรายท่ีเผาทําลาย
ไมได (ศูนยแหงชาติบริหารจัดการรวมกัน) นําเขาที่ประชุม Safety Workshop เพ่ือพิจารณาใน
รางแนวทางการทํางาน (G) ขออนุมัติประกาศใชเอกสารแนวทางการทํางาน (G) เพ่ือใชรวมกันกับ
ทุกศูนยแหงชาติ 
4. ติดตาม ตรวจสอบ วัดผลดําเนินการตามเปาหมายหลักของแผนงาน 3 ป โดยรายละเอียดของ
เปาหมายหลัก และตัวช้ีวัด จะกลาวถึงในหัวขอที่ 9.2 และตารางที่ 9-2 
 

ฝายความ
ปลอดภัยฯ สก./
จป. ศูนยแหงชาติ 

  5. การจัดการของเสียอันตรายท่ี
สงมาเผาทําลายท่ีเตาเผาของเสีย
อันตราย สวทช. และสงมาเพื่อสง
ตอกําจดัของเสียอันตรายในกรณี
หลังปดการใชงานเตาเผาของเสีย
อันตราย) 

1. ในกรณอีาคารเตาเผาของเสียอันตรายเปดใชงานตามปกติ 
- ของเสียอันตรายท่ีมีการสะสมในพื้นท่ีจัดเก็บของเสียอันตรายของแตละศูนย จะถูกสงเผาทําลาย
ภายนอกอุทยานฯ ทุกไตรมาส 
- ติดตาม ตรวจสอบ วัดผลดําเนินการตามเปาหมายหลัก 
2. ในกรณอีาคารเตาเผาของเสียอันตรายมีการยกเลิกการใชงานเตาเผาเพื่อปรับปรุงพ้ืนท่ีเตาเผาให
เปนระบบการรับและสงตอเพ่ือการกําจัดของเสียอันตราย ซ่ึงในระหวางการปรับปรงุพื้นที่จะทําให
พ้ืนที่ในการจัดเก็บของเสียอันตรายท่ีอาคารเตาเผามีพ้ืนที่ลดลง 
- ศูนยแหงชาติสํารองพ้ืนที่เพ่ือจัดเก็บสารเคมีเส่ือมสภาพ (Chemical Waste: CW) 
- ศูนยแหงชาติจัดทําเอกสารแบบฟอรมใบนําสงและรบัของเสียอันตราย (F-NS-SED-03) และการ
ติดฉลากติดภาชนะบรรจุของเสียสารเคมี/กากสารเคมี (F-NS-SED-02) และช่ังนํ้าหนักของเสีย 
(ดําเนินการตามขั้นตอนปกติในการนําสงของเสีย) 
- การเก็บขอมูลของเสียอันตราย จนท.ของ สก. จะดําเนินการบันทึกขอมูล คือ หนวยงานที่สงของ
เสีย สวนประกอบของสารเคมีเส่ือมสภาพ (Chemical Waste: CW) 
 น้ําหนัก หมายเลขถัง ฯลฯ ณ. พื้นที่จัดเก็บสารเคมีเสื่อมสภาพ (Chemical Waste: CW) 
ของแตละศูนย (Service on-site) 
 

ฝายความ
ปลอดภัยฯ สก./
จป. ศูนยแหงชาติ 
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ตารางที่ 9-1 แนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2563 (ตอ) 

ลําดับ
ความสําคัญ 

กลยุทธ 
ปญหาที่เกิดขึ้นหรือคาดวา

จะเกิดขึ้นในอนาคต 
แนวทางการดําเนินการ ผูรับผดิชอบ 

1 (ตอ) ดานการบริหาร
จัดการใหมีการ
จัดการของเสีย
อันตรายท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
(ตอ) 

 - การเก็บขนยายของเสียอันตรายประเภทสารเคมีเสื่อมสภาพ (Chemical Waste: CW) ใชระบบ
การจัดเก็บเหมือนระบบหมุนเวียนการจัดเก็บของเสียประเภทท่ีไมสามารถสงเผาทําลาย คือนัดวัน 
เวลาเก็บขน มีความถี่ 1 คร้ังตอเดือน 
- ติดตาม ตรวจสอบ วัดผลดําเนินการตามเปาหมายหลัก 
 

 

  6. การพัฒนากลไกการ
ประสานงานระหวางศนูยในการสง
ของเสียอันตรายมาที่ระบบการ
จัดการของเสียอันตราย ณ อาคาร
จัดเก็บของเสียอันตราย สวทช.  
(หลังการปรับปรงุพ้ืนทีเ่ตาเผาของ
เสียอันตราย) 

1. ศึกษาขอมูลกระบวนการทํางานของการจัดสงของเสียอันตรายต้ังแตแหลงกําเนิดของเสีย เชน 
หองปฏิบัติการ หนวยวิจัยตางๆ การดําเนินการขนสง โดย อวท. มายังอาคารเตาเผาฯ การจําแนก 
แยกประเภท และจัดเก็บของฝายความปลอดภัยฯ สก. จนกระทั่งปลายทางของของกระบวนการ
คือการเผาดวยเตาเผาของเสียอันตราย และการขนยายสงกําจัดโดยหนวยงานภายนอก 
2. การเก็บรวบรวมขอมูลในกรณอีาคารเตาเผาของเสียอันตรายเปลี่ยนเปนระบบการจัดการของ
เสียอันตราย ณ อาคารจัดเก็บของเสียอันตราย สวทช. ในเรื่องประเภท และปริมาณของเสีย
อันตราย จากการขนสงไปกําจัดในแตละคร้ัง วิเคราะหขอมูลเพ่ือพิจารณาการลดการเกิดของเสีย
อันตราย 
3. ติดตาม ตรวจสอบ วัดผลดําเนินการตามเปาหมายหลักของแผนงาน 3 ป โดยรายละเอียดของ
เปาหมายหลัก และตัวช้ีวัด จะกลาวถึงในหัวขอที่ 9.2 และตารางที่ 9-2 
 

ฝายความ
ปลอดภัยฯ สก./
จป. ศูนยแหงชาติ 
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ตารางที่ 9-1 แนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2563 (ตอ) 

ลําดับ
ความสําคัญ 

กลยุทธ 
ปญหาที่เกิดขึ้นหรือคาดวา

จะเกิดขึ้นในอนาคต 
แนวทางการดําเนินการ ผูรับผดิชอบ 

2 ดานการเผยแพร
ประชาสัมพันธ
สรางจิตสํานึก
และการมีสวน
รวม 

1. ปญหาผูกอใหเกิดของเสีย
อันตรายยังมีจิตสํานึกและความ
รับผิดชอบในการจัดการของเสีย
อันตรายนอย โดยพบการระบุช่ือ
ของเสียอันตรายลงบนฉลากไม
ครบถวนและพบการท้ิงสารเคมี
และอุปกรณหองปฏิบัติการลงทอ
ระบายนํ้าทิ้ง  

1. ส่ือสารและชี้แจงแนวทางการจัดการของเสียอันตรายใหกับพนักงานและผูเชาพื้นท่ี ทราบ
โดยเฉพาะหองปฏิบัติการ ผูจัดกิจกรรมท่ีกอใหเกิดของเสียอันตรายและผูเชาพื้นที่รายใหม และให
มีสวนรวมในการควบคุมและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  
 
 
 
 
 

ฝายความ
ปลอดภัยฯ สก./
งานบรหิารความ
ปลอดภัยและ
ส่ิงแวดลอม 
(อวท.)  /
แหลงกําเนิดของ
เสียอันตราย 
 

  2. ปญหาการจัดการของเสีย
ประเภทแบตเตอรี่ ถานไฟฉาย 
ภายใน สวทช. 

1. สงกําจัดในระบบหมุนเวียนเปนการภายในระหวางทุกศูนยแหงชาติ รวมถึง สํานักงานกลาง โดย
ใหมีการหมุนเวียนจัดจางบริษัทเอกชนเขามาดําเนินการเก็บขนและกําจัดของเสียประเภทน้ีทุกๆ 2 
เดือน 

ฝายความ
ปลอดภัยฯ สก./
จป. ศูนยแหงชาติ 
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9.2 แนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตราย 3 ป ในปงบประมาณ 2561 ถึง 2563 
แผนงานการจัดการของเสียอันตรายโดยทําเปนแผนระยะยาว 3 ป คือปงบประมาณ 2561 ถึง 

2563 มีวิสัยทัศนในการดําเนินงานรวมกันคือ ระบบการจัดการของเสียอันตราย สวทช. จะเปนระบบการจัดการ
ท่ีสามารถ รองรับของเสียอันตราย เพื่อลดระยะเวลาในการสะสมของของเสียอันตรายในพ้ืนที่การจําแนกคัดแยก
ของเสียอันตรายแตละประเภทและสงกําจัดของเสียอันตรายในแตละประเภทใหเกิดความคุมคาตอการจางกําจัด
มากท่ีสุด โดยใชหลักการบริหารจัดการรวมกัน รวมถึงการวางแผนงานรองรับการจัดการของเสียอันตรายในกรณี
เตาเผาของเสียอันตรายจะเปลี่ยนเปนระบบการรับและสงตอเพื่อการกําจัดของเสียอันตราย ในสวนรายละเอียด
ในการปรับปรุงระบบการจัดการของเสียอันตราย ไดกลาวไวเบื้องตนในตารางที่ 9-1 แนวทางและแผนการจัดการ
ของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2563 ไวบางแลว ดังนั้นในหัวขอนี้จะกลาวถึงเปาหมายหลักและตัวชี้วัดตางๆ
ของแผนงาน 3 ป การจัดการของเสียอันตราย ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 9-2  

แตอยางไรก็ตาม ในสวนของแผนงานการดําเนินการของแตละเปาหมายหลักนั้น อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับสถานการณ ความเหมาะสม และความสามารถในการดาํเนินการ ณ เวลานั้นๆ  
 
ตารางที่ 9-2 เปาหมายหลัก และตัวช้ีวัดของ แผนงาน 3 ป (ปงบประมาณ 2561 ถึง 2563) การจัดการ 
ของเสียอันตราย 
 

1. การจัดการของเสียอันตรายที่เผาทําลายไมได (ศูนยแหงชาติบริหารจัดการรวมกัน) 
เปาหมายหลัก ตัวชี้วัด 

1.1 การจัดเก็บขอมูล ประเภท และปริมาณของเสีย
อันตราย ท่ีมีการขนสงไปกําจัดในแตละครั้ง วิเคราะห
ขอมูลเพ่ือพิจารณาการลดการเกิดของเสียอันตราย 
และการนําของเสีย กลับมาใชประโยชนไดอีก 

1. 1 ขอมูลประเภท และปริมาณของเสียอันตรายที่เผา
ทําลายไมได  (ศูนยแหงชาติบริหารจัดการรวมกัน) 
รวมถึงคาดําเนินการขนยายและกําจัดจากแตละศูนย
แหงชาต ิ

1.2 กลไกการประสานงานระหวางศูนยเร่ืองการจัดการ
ของเสียอันตรายที่ เผาทําลายไมได  (ศูนยแหงชาติ
บริหารจัดการรวมกัน)ภายในไตรมาส 3/2561   
จัดทําเปนแนวทางการทํางาน (Guideline) 

1.2 แนวทางการทํางานหรือเอกสารอางอิง (G) เพ่ือใช
ในการประสานงานกันระหวางศูนยแหงชาติในการ
จัดการของเสีย อันตรายที่ เผาทํ าลายไม ได  (ศูนย
แหงชาติบริหารจัดการรวมกัน) 

1.3 ไมมีการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บของเสียอันตรายภายใน
อุทยานฯ ภายในไตรมาส 1/2561 

1.3 จํานวนพ้ืนท่ีที่ขอเพ่ิมเพ่ือจัดเก็บของเสียอันตราย
ภายในอุทยานฯเปนศูนย 
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ตารางที่ 9-2 เปาหมายหลัก และตัวช้ีวัดของ แผนงาน 3 ป (ปงบประมาณ 2561 ถึง 2563) การจัดการ 
ของเสียอันตราย (ตอ) 
 

2. การจัดการของเสียอันตรายที่สงมาเผาทําลายที่เตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 
(กอนและระหวางปรับปรุงเตาเผาของเสียอันตราย) 

เปาหมายหลัก ตัวชี้วัด 
2.1 ในกรณีอาคารเตาเผาของเสียอันตรายเปดใชงานตามปกติ 
2.1.1 การจัดเก็บขอมูล ประเภท และปริมาณของเสีย
อันตราย ท่ีมีการขนสงไปกําจัดในแตละครั้ง วิเคราะห
ขอมูลเพ่ือพิจารณาการลดการเกิดของเสียอันตราย 
และการนําของเสีย กลับมาใชประโยชนไดอีก 

2.1.1 ขอมูลประเภท และปริมาณของเสียอันตรายที่สง
มาที่เตาเผาของเสียอันตราย รวมถึงคาดําเนินการขน
ยายและกําจัดจากแตละศูนยแหงชาติ 
(ฝายความปลอดภัยฯ สก. อวท. และศูนยแหงชาติ) 

2.2 ในกรณีอาคารเตาเผาของเสียอันตรายมีการปดระบบเตาเผาเพ่ือปรับปรุงทําใหพื้นที่ในการจัดเก็บของ
เสียอันตรายที่อาคารเตาเผามีพ้ืนท่ีลดลง 
2.2.1 การจัดเก็บขอมูล ประเภท และปริมาณของเสีย
อันตราย ที่รอการขนสงไปกําจัดในแตละคร้ัง วิเคราะห
ขอมูลเพ่ือพิจารณาการลดการเกิดของเสียอันตราย 
และการนําของเสีย กลับมาใชประโยชนไดอีก 

2.2.1 ขอมูลประเภท และปริมาณของเสียอันตรายท่ีมี
การจัดเก็บในพ้ืนที่จัดเก็บของเสียอันตรายของแตละ
ศูนยแหงชาติ เพื่อรอการขนยายไปกําจัด 
(ฝายความปลอดภัยฯ สก. อวท. และศูนยแหงชาติ) 

2.2.2 กลไกการประสานงานระหวางศูนยเร่ืองการ
จัดการของเสียอันตรายที่รอการขนยายไปกําจัดโดย
หนวยงานภายนอก ดําเนินการภายในไตรมาส 2/2561 
จัดทําเปนแนวทางการทํางาน (Guideline) 

2.2.2 แนวทางการทํางานหรือเอกสารอางอิง (G) เพ่ือ
ใชในการประสานงานกันระหวางศูนยแหงชาติในการ
จัดการของเสียอันตรายที่รอการขนยายไปกําจัดโดย
หนวยงานภายนอก 

2.2.3 ลดปริมาณการสะสมของของเสียอันตรายที่
อาคารเตาเผาฯ 

2.2.3 จํานวนของเสียอันตรายสะสม ณ ส้ินเดือนที่รอ
การกําจัด ไมมากกวา 4,000 กิโลกรัม 
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ตารางที่ 9-2 เปาหมายหลัก และตัวช้ีวัดของ แผนงาน 3 ป (ปงบประมาณ 2561 ถึง 2563) การจัดการ 
ของเสียอันตราย (ตอ) 
 

3. การพัฒนากลไกการประสานงานระหวางศนูยในการสงของเสียอันตรายมาที่เตาเผาของเสียอันตราย 
สวทช. (หลังการปรับปรุงเตาเผาของเสียอันตราย) 

เปาหมายหลัก ตัวชี้วัด 
3.1 การนําขอมูลทั้ง 2 กรณี มาเปรียบเทียบในขั้นตอน
การทํางาน วิเคราะหขอมูล สรุป เพ่ือนํามาพัฒนากลไก
ใหม ในการประสานงานระหวางศูนยในการสงของเสีย
อันตรายมาที่เตาเผาของเสียอันตราย สวทช. การลด
การเกิดของเสียอันตราย การลดขั้นตอนการทํางาน 
การบริหารจัดการพ้ืนที่ จัดเก็บของเสียอันตรายที่
สามารถเผาได 

3.1ขอมูลประเภท ปริมาณของเสียอันตราย ข้ันตอน
การปฏิบัติงานทั้ง 2 กรณี (อาคารเตาเผาเปดใชงาน
ปกติ และกรณีอาคารเตาเผาปดไมสามารถปฏิบัติงาน
ได) 

3.2 กลไกการประสานงานระหวางศูนยเร่ืองการจัดการ
ของเสียอันตรายที่รอการขนยายไปกําจัดโดยหนวยงาน
ภายนอกหลังจากการปรับปรุงระบบเตาเผาของเสีย
อันตราย ดําเนินการภายในไตรมาส 2/2562 
ปรับปรุงเอกสารแนวทางการทํางาน (Guideline) ใหมี
ความเปนปจจุบัน 

3.2 ปรับปรุงแนวทางการทํางานหรือเอกสารอางอิง 
(G) เพ่ือใชในการประสานงานกันระหวางศูนยแหงชาติ
เร่ืองการจัดการของเสียอันตรายท่ีสามารถเผาทําลาย
ได 

 
9.3 แผนรองรับเหตุการณวิกฤติ 

สืบเน่ืองจากผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในตนปงบประมาณ 2555 ทําใหทรัพยสินในพ้ืนท่ีอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย เกิดความเสียหายเชนเดียวกับพื้นที่อื่นๆ  ในสวนของความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิด
ขึ้นกับเตาเผาของเสียอันตรายท่ีผานมานั้น ไดแก บานประตูไมของอาคารเตาเผาบวมเสียหายจํานวน 5 บาน 
เตารับและสายไฟจํานวน 4 จุด มอเตอรสูบนํ้าในบอน้ําหมุนเวียนไปลานตากตะกอน 1 ตัว ความเสียหายตางๆ
เหลานี้ยังคงตองมีการเตรยีมพรอมรับกับสถานการณดังท่ีเคยเกิดข้ึนมา 

ในสวนของเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. นั้น ถือเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญ หากเกิด
ภาวะวิกฤติที่สงผลใหไมสามารถใหบริการกําจัดของเสียอันตรายที่เกิดข้ึนไดในขณะที่มีของเสียอันตรายเกิดขึ้นใน
พ้ืนท่ีอุทยานฯ ก็จะสงผลกระทบตอผูใชบริการ และหากไมสามารถจัดการปญหาที่เกิดข้ึนไดทัน อาจจะสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนใกลเคียง ดังนั้นในปงบประมาณ 2562 จึงไดปฏิบัติแผนความตอเน่ืองการดําเนิน
กิจกรรมและการใหบริการระบบเตาเผาของเสียอันตรายขึ้น เพ่ือรองรับเหตุการณวิกฤติตางๆ ที่อาจะเกิดขึ้นใน
อนาคต เนื้อหาของแผนฯ จะครอบคลุมภาวะวิกฤติที่มีผลกระทบตอการกําจัดของเสียอันตราย เชน อุทกภัย 
ไฟฟาดับเปนวงกวาง สารเคมีหกรั่วไหล ไฟไหม เปนตน โดยแผนดังกลาวไดกําหนดใหมีการดําเนนิการไดแก 

9.3.1 เตรียมการเพ่ือสรางความพรอมกอนที่จะเกิดเหตุการณวิกฤติ  
1) การจัดทําวิธีการปฏิบัติงานในแตละภาวะวิกฤติและทําการฝกซอมฯ เพื่อใหเกิดความชํานาญ

และปฏิบัติไดอยางถูกตองโดยเนนการปกปอง การเคลื่อนยายออกจากพื้นที่ และการกําจัดทําลายในกรณีที่หาก
ปลอยใหมีอยูจะทําใหเกิดอันตราย 

2) การจัดทํารายการเร่ืองที่ตองสื่อสารและรวบรวมและจัดทํารายชื่อผูที่เกี่ยวของที่จําเปนตองใช
ในการตดิตอสื่อสาร  
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3) การรวบรวมและจัดทํารายชื่อบรษิัทผูที่เก่ียวของท่ีจําเปนตองใชในการติดตอสื่อสาร เพ่ือเรงการ
เขามาดําเนินการขนสงไปกําจัดใหทันทวงที  

4) การจัดทาํบัญชีรายการอุปกรณสิ้นเปลือง จํานวนท่ีจําเปนตองจัดซื้อสํารองไวเพ่ือการใชงาน  
5) จัดทําบัญชีรายการเคร่ืองมือและจัดเตรียมเครื่องมือชาง พรอมท่ีจะทําการถอด ยาย อุปกรณ

หากเกิดภาวะฉุกเฉินที่ตองถอดอุปกรณไปไวในที่ปลอดภัย  
6) บัญชีรายการขอมูลท่ีจําเปนตางตองมีการทําสํารองไวเสมอ  

9.3.2 การจัดการในภาวะวิกฤติ  
1) การดาํเนินการกอนประกาศปดทําการ  
2) การดาํเนินการระหวางเกิดเหตุการณวิกฤติหรอืปดทําการ  

9.3.3 การเขาฟนฟูและหลังเปดทําการปกติ  

แผนความตอเน่ืองการดําเนินกิจกรรมและการใหบริการระบบเตาเผาของเสียอันตราย ที่จัดทําขึ้นนี้ 
เปนการจัดทําแผนระดับหนวยงานและจะสอดรับกับแผนระดับองคกร โดยเมื่อเกิดเหตุการณวิกฤติขึ้น ก็พรอมที่
จะดําเนินการตามแผนความตอเนื่องการดําเนินกิจกรรมและการใหบริการระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบเตาเผา
ของเสียอันตราย สวทช. (Business Continuity Plan : BCP) ตามเอกสารแนบในภาคผนวก ก ที่กําหนดไวทันที
ท่ีไดรบัสัญญาณ (Signal) จากผูอํานวยการภาวะฉุกเฉิน 

 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2562 

ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สํานักงานกลาง 101 

  
 

 
 

ภาคผนวก ก 
แผนความตอเนื่องการดําเนินกิจกรรมและการใหบริการ 

ระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. (BCP) 
(ทบทวนแผนลาสุด 1 กมุภาพันธ 2562) 
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แผนความตอเนื่องการดําเนินกิจกรรมและการใหบริการ 
ระบบบําบัดน้ําเสียและระบบเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 

สถานการณ การปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ 

1. การเตรียมการเพ่ือสรางความพรอม 
 1.1 จัดทําวิธีการปฏิบัติงานในแตละภาวะวิกฤติของระบบบําบัด

น้ําเสียและเตาเผา ตลอดจนปฏิบัติการฝกซอมฯ เพื่อใหเกิด
ความชํานาญและปฏิบัติไดอยางถูกตอง โดยเนนการปกปอง การ
เคลื่อนยายออกจากพื้นท่ี และการกําจัดทําลายในกรณีที่หาก
ปลอยใหมีอยูจะทําใหเกิดอันตราย 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

ธัญญาลักษณ 

 1.2 จัดทํารายการเรื่องท่ีตองสื่อสาร และรวบรวม จัดทํารายชื่อผู
ที่เก่ียวของที่จําเปนตองใชในการติดตอสื่อสาร หมายเลข
โทรศัพทมือถือ หมายเลขโทรศพัทบาน e mail, Facebook 
และ Line เปนตน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 

ธัญญาลักษณ 

 1.3 รวบรวมหมายเลขโทรศัพทมือถือ หมายเลขโทรศัพทของ
บรษิัท e mail, Facebook และ Line เพ่ือจัดทํารายชื่อบริษัทผู
ที่เก่ียวของ และมีความจําเปนตองใชในการติดตอสื่อสาร อาทิ 
เชน รายชื่อผูรบัเหมาดําเนินการจัดการขยะของเสีย บริษัทขาย
อะไหลอุปกรณตางๆ ฯลฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 

ธัญญาลักษณ 

 1.4 ตรวจสอบการทํางานของระบบ และบํารุงรักษาอุปกรณ
ตางๆใหมีสภาพพรอมใชงาน เฝาระวัง และตรวจสอบปริมาณ
ขยะของเสีย และน้ําเสีย ตามที่กําหนดไวในวิธีการปฏิบัติงาน 
ISO 9001 

ธัญญาลักษณ 
ทรงเดช 
ธวัชชัย 
สรณ 

 1.5 จัดทํารายการอุปกรณที่จําเปนในการยกระดับอุปกรณนั้นๆ
ใหอยูในระดับที่ปลอดภัยและปฏิบัติการยกระดับใหอยูในระดับที่
ปลอดภัย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 

ธัญญาลักษณ 
ทรงเดช 
ธวัชชัย 
สรณ 

 1.6 จัดทําบัญชีรายการอุปกรณสิ้นเปลือง จํานวนที่จําเปนตอง
จัดซื้อสํารองไวเพ่ือการใชงานหากเกิดการชํารุดหรือเสียหายจาก
ภาวะวิกฤตก็พรอมที่จะเปลี่ยนใหม และสามารถเดินระบบได
ตอไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) 
 
 

ธัญญาลักษณ 
ทรงเดช 
ธวัชชัย 
สรณ 

 1.7 จัดทําบัญชีรายการเคร่ืองมือ และจัดเตรียมเครื่องมือชาง
พรอมที่จะทําการถอด ยาย อุปกรรหากเกิดภาวะฉุกเฉินที่ตอง
ถอดอุปกรณไปไวในที่ปลอดภัย 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) 

ธัญญาลักษณ 
ทรงเดช 
ธวัชชัย 
สรณ 

 1.8 จัดทําบัญชีรายการขอมูลท่ีจําเปนตองมีการสํารองขอมูล ธัญญาลักษณ 
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สถานการณ การปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ 

(Backup) และจัดหาอุปกรณ ดําเนินการ สําหรับการสํารอง
ขอมูล คือ External Hard disk  
 

 

2. แผนดําเนินการในภาวะวิกฤติ 
2.1 Level 1 กอน
ประกาศปดทําการ 

2.1.1 ติดตามสถานการณ ความเคลื่อนไหวที่อาจกอใหเกิดภาวะ
วิกฤติ ตามสื่อวิทยุ โทรทัศน หนวยงานทองถ่ิน 

ธัญญาลักษณ 
ทรงเดช 

 2.1.2 สื่อสารขอมูลตามทะเบียนรายการเร่ืองท่ีตองสื่อสาร (ใน
ขอ 1.2) ใหผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ และปฏิบัติตาม 

ธวัชชัย 
สรณ 

 2.1.3 แจง จป. ศูนยตางๆ ใหสงของเสียอันตรายมาท่ีเตาเผาเพื่อ
ไมใหมีการตกคางของของเสยี 

 

 2.1.4 ติดตอ และประสานงานในการสงของเสียอันตรายไปกําจัด
ใหหมดกับบริษัทผูรบัเหมาที่ไดจัดทํารายการไว 

 

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

 

2.2 Level 2 ระหวาง
เกิดเหตุการณวิกฤติหรือ
ปดทําการ 

2.2.1 ปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานในแตละภาวะวิกฤติที่เกิดข้ึน
ของระบบบําบัดนํ้าเสยี และเตาเผาในแตละระดับ (ภาวะทํางาน
ไดตามปกติ ภาวะจํากัดคนเขาทํางาน และไมมีคนเขามาทํางาน) 

ผูที่เก่ียวของตามที่ระบุไว
ในวิธีปฏิบัติงาน 

 2.2.2 ติดตามสถานการณ ความเคลื่อนไหวของภาวะวิกฤติที่
เกิดขึ้นอยางตอเนื่องทุกวัน 

ธัญญาลักษณ 
ทรงเดช 
ธวัชชัย 
สรณ 

2.3 Level 3 เขาฟนฟู
และหลังเปดทําการปกติ 

2.3.1 สํารวจความเสียหาย สรุปรายการที่ตองซอมแซม และ
รายงานผูบริหารตามลําดับชั้น 

ธัญญาลักษณ 
ทรงเดช 

 2.3.2 จัดลําดับความสําคัญของสิ่งท่ีตองทําการฟนฟูหลังไดรับ
ความเสียหายกอน-หลัง 

ธวัชชัย 
สรณ 

 2.3.3 ประมาณการทรัพยากรที่ตองใชฟนฟูสภาพคืนกลับ และ
งบประมาณในการดําเนินการ 

 

 2.3.4 ทําความสะอาดพ้ืนที่  
 2.3.5 ติดตั้งอุปกรณเตาเผาและระบบบําบัดน้ําเสียเขาที่เดิม  
 2.3.6 ทดสอบระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบเตาเผาและ

ซอมแซมใหสามารถใชงานไดเปนปกติ 
 

 2.3.7 ทบทวนแผนฯ และวิธีการปฏิบัติงานหลังเกิดเหตุการณ 
และติดตามผลกระทบหลังเขาปฏิบัติงาน 
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ชวงเวลาหยุดชะงักท่ียอมรับไดสูงสุด (MTPD: Maximum Tolerable Period of Disruption) 
1. กิจกรรมเผาทําลายของเสียอันตรายดวยเตาเผาของเสียอันตราย 

1.1. ระยะเวลาสูงสดุที่ใชในการเริ่มฟนคืนกลับมาของกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ หลังจากเร่ิมหยุดชะงัก 
5 วัน หลังเกิดเหตุการณวิกฤติ และมีการจายกระแสไฟฟาเขาระบบ 

1.2. ระยะเวลาสูงสดุที่ใชในการฟนคืนกลับมาถึงระดับต่ําสุดที่สามารถดําเนินงานได 
10 วัน หลังเกิดเหตุการณวิกฤติ และมีการจายกระแสไฟฟาเขาระบบ 

1.3. ระยะเวลาที่ใชในการฟนคืนกลับมาสูระดับปกติ 
15 วัน หลังเกิดเหตุการณวิกฤติ และมีการจายกระแสไฟฟาเขาระบบ 

2 กิจกรรมการบําบัดน้ําเสียดวยระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ สวทช. 
2.1 ระยะเวลาสูงสดุที่ใชในการเร่ิมฟนคนืกลับมาของกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ หลังจากเริ่มหยุดชะงัก 

3 วัน หลังเกิดเหตุการณวิกฤติ และมีการจายกระแสไฟฟาเขาระบบ 
2.2 ระยะเวลาสูงสุดที่ใชในการฟนคืนกลับมาถึงระดับต่ําสุดที่สามารถดําเนินงานได 

6 วัน หลังเกิดเหตุการณวิกฤติ และมีการจายกระแสไฟฟาเขาระบบ 
2.3 ระยะเวลาที่ใชในการฟนคนืกลับมาสูระดับปกติ 

10 วัน หลังเกิดเหตุการณวิกฤติ และมีการจายกระแสไฟฟาเขาระบบ 
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เอกสารแนบ 1 
วิธีการปฏิบัติงานเร่ืองการจัดการเตาเผาของเสียอันตราย 

กรณีเกิดอุทกภัยนํ้าทวมขัง 
 

การปฏิบัติงานแบงออกเปน 3 สถานการณ 
1. สถานการณยังสามารถเปดใหพนักงานสามารถเขามาทํางานไดตามปกติ 

1.1 ผูควบคุมเตาเผาทําการตรวจสอบ และทําการปดระบบการจายไฟเขาอาคารเตาเผาของเสีย
อันตราย 

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

- Pump สูบน้ําระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ จํานวน 4 ตัว 

- Pump สูบน้ําจากบอน้ําหมุนเวียนไปลานตากตะกอน จํานวน 1 ตัว 

- Pump จายอากาศเขาหองเผาไหมที่ 1 และหองเผาไหมที่ 2 รวม 2 ตัว 

- Pump สูบจาย NaOH จํานวน 1 ตัว 

- มอเตอรหมุนเตาจํานวน 1 ตัว 

- มอเตอร Blower จํานวน 1 ตัว 

- Pump สูบน้ําดับเพลิงภายในอาคาร จํานวน 1 ตัว 

- หัววัดคา pH บอน้ําหมุนเวียน จํานวน 1 ตัว 

- Pump เติมน้ํามันเตาเผา จํานวน 1 ตัว 

- มอเตอรพัดลมแอรหองควบคุมเตาเผา จํานวน 2 ตัว 

- เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เคร่ือง 

- ทีวี กลองวงจรปด จํานวน 1 เคร่ือง 

- พัดลมไอน้ํา จํานวน 1 ตัว 

- โตะ เกาอี้ ในหองควบคุมท้ังหมด 

- อุปกรณ PPE อุปกรณเตาเผา (สํารอง) และอุปกรณทั้งหมดในตูเก็บอุปกรณ และในหองเก็บ

อุปกรณเคร่ืองมือตางๆ 

-  

2. สถานการณจํากัดจํานวนพนกังานเขามาทํางาน 
2.1 ผูควบคุมเตาเผาหรือพนักงานในฝายความปลอดภัยฯ สั่งการให รปภ. ตรวจสอบโดยรอบ

อาคาร และทรัพยสินภายในภายนอกอาคารเตาเผา อยางนอยวันละ 2 ครั้ง (กลางวัน 1 ครั้ง กลางคืน 1 ครั้ง) 
และรายงานผลการตรวจสอบใหผูควบคุมเตาเผาหรือพนักงานในฝายความปลอดภัยฯ ทราบ พรอมบันทึกลงใน
รายงานประจําวันของ รปภ. 

2.2 เจาหนาท่ีเตาเผาหรือพนักงานในฝายความปลอดภัยฯ เขาตรวจสอบพ้ืนท่ีอาคารเตาเผาของ
เสียอันตราย และเฝาระวังสถานการณรอบอาคารเตาเผาของเสียอันตรายอยางตอเนื่อง 
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3. สถานการณไมเปดใหพนักงานเขามาทํางานใหมีแตผูรับผิดชอบเทานั้นอยูในพ้ืนท่ี 
3.1 ผูควบคุมเตาเผาของเสียอันตรายหรือผูที่ไดรับมอบหมายติดตอสอบถามสภาพและสถานการณ 

การแกไขปญหาเบื้องตน (ถามี) ทางโทรศัพทกับ รปภ. หรือชางบริหารอาคาร หรือผูที่ประจําอยูในพื้นที่อุทยานฯ
ในภาวะน้ําทวม 

3.2 เจาหนาที่ เตาเผาของเสียอันตรายหรือผูที่ ได รับมอบหมายเขาพื้นที่ เพื่อตรวจสอบความ
เรียบรอยและแกไขปญหา (ความถี่ของการเขาตรวจสอบใหแลวแตสถานการณวาสามารถเดินทางเขาพ้ืนที่
อุทยานฯไดสะดวกมากนอยเพียงใด) 
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เอกสารแนบ 1 
วิธีการปฏิบัติงานเร่ืองการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย 

กรณีเกิดอุทกภัย 
 

แบงการปฏิบัติงานออกเปน 3 สถานการณ 
1. สถานการณยังสามารถเปดใหพนักงานสามารถเขามาทํางานไดตามปกติ 

1.1 ผูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียดําเนินการตรวจสอบสถานการณ และปดระบบไฟฟาในสวนที่ไม
จําเปนตองใชในการเลี้ยงเชื้อจุลินทรยี เชน เตารบั เปนตน เพื่อปองกันปญหาการเกิดกระแสไฟฟาชอตได 

1.2 ผูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย และพนักงานในฝายความปลอดภัยฯ รวมกันพิจารณาสถานการณ
ในขณะนั้นวามีความจําเปนตองถอดเก็บอุปกรณหรือไม หากเห็นวาตองขนยายและถอดเก็บอุปกรณให
ประสานงานกับ รปภ. และชางบริหารอาคาร เพ่ือขอความชวยเหลือในการจัดเก็บและถอดอุปกรณระบบบําบัด 
น้ําเสียมาเก็บไวท่ีหองฝายความปลอดภัยฯ หอง 104 ชั้น 1 อาคารสํานักงานกลาง ไดแก 

- Pump สูบตะกอนระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 1 ตัว 
- Pump สูบจาย NaOH จํานวน 1 ตัว 
- เครื่องวัดคา pH DO ระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 1 ตัว 
- โตะ เกาอี้ ในหองควบคมุ อุปกรณ PPE และอุปกรณอื่นๆ ที่หองควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

2. สถานการณจํากัดจํานวนพนกังานเขามาทํางาน 
2.1 ผูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียหรือพนักงานในฝายความปลอดภัยฯ สั่งการให รปภ. ตรวจสอบ

โดยรอบอาคาร และทรัพยสินภายในอาคารระบบบําบัดน้ําเสีย อยางนอยวันละ 2 ครั้ง (กลางวัน 1 ครั้ง กลางคืน 
1 ครั้ง) 

2.2 ผูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียหรือพนักงานในฝายความปลอดภัยฯ เขาตรวจสอบพ้ืนท่ีอาคาร
ระบบบําบัดน้ําเสีย และเฝาระวังสถานการณรอบอาคารระบบบําบัดน้ําเสีย 

 
3. สถานการณไมเปดใหพนักงานเขามาทํางานใหมีแตผูรับผิดชอบเทานั้นอยูในพื้นท่ี 

3.1 ผูควบคุมงานระบบบําบัดน้ําเสียหรือผูที่ไดรับมอบหมายติดตอสอบถามสภาพ และสถานการณ 
การแกไขปญหาเบื้องตน (ถามี) ทางโทรศัพทกับ รปภ. หรือชางบริหารอาคาร หรือผูที่ประจําอยูในพื้นที่อุทยานฯ 
ในภาวะน้ําทวม 

3.2 ผูควบคุมงานระบบบําบัดน้ําเสียหรอืผูที่ไดรับมอบหมายเขาพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบความเรียบรอย
และแกไขปญหา (ความถี่ของการเขาตรวจสอบใหแลวแตสถานการณวาสามารถเดนิทางเขาพื้นที่อุทยานฯได
สะดวกมากนอยเพียงใด) 
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เอกสารแนบ 1 
วิธีการปฏิบัติงานเร่ืองการจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียและเตาเผาของเสียอันตราย 

กรณีเกิดกระแสไฟฟาดับเปนวงกวาง 
 

1. ผูควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียและเตาเผาของเสียอันตราย เขาตรวจสอบสถานการณเมื่อเกิดไฟฟาดับทันที 
- หากเกิดกระแสไฟฟาดับขณะทําการเผาของเสียอันตราย ใหเปดปลองระบายอากาศฉุกเฉิน

ทันที และปดเบรกเกอรอาคารเตาเผา เพ่ือปองกันความเสียหายเมื่อมกีารจายไฟเขาระบบ 

- หากเกิดกระแสไฟฟาดับขณะระบบบําบัดน้ําเสียทํางาน ใหปดเบรกเกอรอาคารระบบบําบัด    

น้ําเสีย เพ่ือปองกันความเสียหายเมื่อมีการจายไฟเขาระบบ 

 
2. ผูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียและเตาเผาของเสียอันตราย ติดตอประสานงานกับชางบริหารอาคารอยางตอเนื่อง 
หากมีการจายกระแสไฟฟาเขาอาคารระบบบําบัดน้ําเสียและอาคารเตาเผาของเสียอันตรายแลว ใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

- เมื่อมีการจายกระแสไฟฟาเขาอาคารระบบบําบัดน้ําเสีย ใหผูควบคุมระบบบําบัดฯ เปด       

เบรกเกอรอุปกรณทีละตัว และตรวจสอบหรือตั้งระบบการทํางานของระบบบําบัดฯใหม พรอมตรวจสอบการ

ทํางานของอุปกรณ และเขียนรายละเอียดเหตุการณลงในสมุดบันทึกการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 

เมื่อมีการจายกระแสไฟฟาเขาอาคารเตาเผาของเสียอันตราย ใหผูควบคุมระบบเตาเผา เปด   เบรกเกอรอุปกรณ
ท่ีจะใชงานทีละตัว พรอมตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ 
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เอกสารแนบ 1 

วิธีการปฏิบัติงานเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมและสารเคมีหกร่ัวไหล 
 

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมอาคารเตาเผาของเสียอันตราย 
- ใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติตามแผนระงับอัคคีภัยขั้นตนของอาคารเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 

 

กรณีเกิดเหตุของเสียอันตรายและสารเคมีหกร่ัวไหล 
- ใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานเร่ืองการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมกีรณี

ร่ัวไหล (I-CO-SED-E01) 
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เอกสารแนบ 2 
รายการเร่ืองที่ตองสื่อสารหากเกิดเหตุการณภาวะวิกฤติของระบบบําบัดนํ้าเสียและเตาเผา 

 

เร่ืองที่ตองสื่อสาร รายชื่อผูรับขอมูล เบอรภายใน เบอรโทรศัพทมือถือ e-Mail address 
ส่ือสารภายในและผูรับเหมา 
1. สถานการณที่อาคารเตาเผา ระบบบําบัดนํ้าเสีย และ
บริเวณพื้นที่โดยรอบ ณ ปจจุบัน 

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

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

2. ขอความชวยเหลือในการตรวจสอบ แกไข ถอด 
เปลี่ยนอุปกรณ ตัดตอกระแสไฟฟา ระบบสาธารณูปโภค
ตางๆ และใหปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินตางๆ 

ชางบริหารอาคาร สก. 
 

1001 - - 

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

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

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

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

3. ดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพยสิน และใหปฏิบัติ
ตามแผนฉุกเฉินตางๆ 

นายทองดี ศรีศักดา (ผจก. รปภ) 1902, 1903 098-3106761  
นายวิรัช แกวทอง (ผจก. เขตพ้ืนท่ี 2) - 086-3180726 - 
บริษัทมารีน ฯ - 02-5833547-8 pattama_n@marine-group.net 

 
 

4. ขอมูลสภาพบอบําบัดฯ และขอคําปรึกษา แนะนําใน
การเดินระบบบําบัดฯ (Operate) ในสถานการณตางๆ  

ดร. ม่ันรักษ ตัณฑุลเวศม 
 

- 086-9961475 munruk@sane68.com 
 

5. ขอมูลสภาพเตาเผาและขอคําปรึกษา แนะนําในการ
ซอมแซม ถอดเก็บอุปกรณ และการเดินระบบเตาเผา 

นายปรีชา ภัสสรศิริ - 081-4567132 preechapas@hotmail.com 
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เร่ืองที่ตองสื่อสาร รายชื่อผูรับขอมูล เบอรภายใน เบอรโทรศัพทมือถือ e-Mail address 
(Operate) ในสถานการณตางๆ 
6. ขอความชวยเหลือ กรณีมีผูบาดเจ็บ พยาบาลประจําหองพยาบาล สวทช. 

อาคารสราญวิทย (อาคาร 12) 
1919 - - 

7. ขอความชวยเหลือจากรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค นายเฉลิมชัย - 083-1879821 
084-8873349 

- 

ส่ือสารหนวยงานภายนอก 
1. ขอความชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองทาโขลง - 02-529-5153  

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

- 199  

2. ขอความชวยเหลือกรณีมีผูบาดเจ็บตองนําสง
โรงพยาบาล 

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

3. ขอความชวยเหลือดานเหตุราย โจรกรรมทรัพยสิน 
และอื่นๆ 

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

ตอ 1932 
02-524-0365-67 

 

 

3. ขอความชวยเหลือดานเหตุราย โจรกรรมทรัพยสิน 
และอื่นๆ (ตอ) 

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

 

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

ท่ี
ช่ือหนวยงาน/บริษัท ท่ีอยู ประเภทกิจการ เบอรโทรติดตอ โทรสาร ผู ติดตอ มือถือ e-Mail Address รายการท่ีใชบริการ

1 San E.68 Consulting Engineers Co.,Ltd

San E.68 Lab Co., Ltd

642/3-7 ถ.วงคสวาง แขวงบางช่ือ เขตบาง

ช่ือกรุงเทพฯ 10800

 ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเสีย ควบคุม

ระบบบําบัดน้ําเสีย

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

ควบคุมดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย

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

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 

10250

 ตรวจวิเคราะหคุณภาพดานส่ิงแวดลอม 02-715-8700

02-715-8752

02-715-8797 คุณจิรัชญา ดวงศาลา

คุณอลิษสา ปุรัตถิภาค

088-0935771

085-1993264

jiratchaya.doungsala@alsglobal.com

alissa.purattipak@alsglobal.com

ตรวจวิเคราะหสารโลหะหนักในน้ําทิ้ง

ตรวจวิเคราะหดิน นํ้าผิวดิน น้ําใตดิน

3 สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 420/1 ถ. ราชวิถี เขตราชเทวี กรงุเทพฯ

10400

 ตรวจวิเคราะหคุณภาพดานส่ิงแวดลอม 02-3548557

02-3548543-9 

ตอ 5306

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

4 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย รังสิต 99 หมู  18 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 

อําเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

ตรวจวิเคราะหสภาพแวดลอมในการทํางาน 02-9869213-9

ตอ 7444

02-5162708 ผศ.ดร. ลักษณา เหลาเกียรติ

ดร. ศศิธร ศรีมีชัย

laksana.laokiat@gmail.com

sasithorns@fph.tu.ac.th

ตรวจวัดความรอน แสง เสียง สารเคมี

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

เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

 ตรวจวิเคราะหคุณภาพดานส่ิงแวดลอม 02-7632828 02-7632800 คุณสุภาพร หิรญัชาติ uae@uaeconsultant.com ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเสีย

ตรวจวิเคราะหสารโลหะหนักในน้ําทิ้ง

ตรวจวิเคราะหดิน นํ้าผิวดิน น้ําใตดิน

6 STS Engineering Consultants Co., Ltd.

STS Green Co.,Ltd.

3/23 หมู 5 ถนนพหลโยธิน-ลําลูกกา ตําบล

ลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

12150

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

ตรวจวิเคราะหสารโลหะหนักในน้ําทิ้ง

ตรวจวิเคราะหดิน นํ้าผิวดิน น้ําใตดิน

จางตรวจวิเคราะหดานความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม
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1 Pollution Care Co., Ltd

บริษัท พอลลูช่ัน แคร จํากัด

5/131 บานกลางเมือง มอลติคารโล (รัชวิภา)

 ซอย 5 ถ. เทศบาลสงเคราะห ลาดยาว 

จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ปรับปรุงและซอมแซมเตาเผา

บริการอะไหลของเตาเผา

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

engineering@pollutioncare.co.th

ตรวจเช็คและซอมบํารุงเตาเผา

2 Therm Engineering Co., Ltd

บริษัท เทอรม เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

11/72 ซอยชางอากาศอุทิศ 11 เขตดอนเมือง

 กรุงเทพฯ 10210

ปรับปรุงและซอมแซมเตาเผา

บริการอะไหลของเตาเผา

02-9282215-6

02-9002918-9

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

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

หลวง จ.ปทุมธานี, 12120

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

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

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

กทม. 10900

ขายอุปกรณดานความปลอดภัยและ

ส่ิงแวดลอม

02-5911940 02-5894938 คุณสมพงษ - - PPE

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

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

ทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310

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

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

5 บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท จํากัด

TECHNOLOGY INSTRUMENTS CO., LTD

สาชาปทุมธานี 38/9-10 ม.3 ต.คูคต

อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ขายเคร่ืองมือและอุปกรณตรวจวัด สอบ

เทียบอุปกรณเคร่ืองมือเตาเผาของเสีย

อันตราย อุปกรณดานความปลอดภัยและ

ส่ิงแวดลอม

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

เคร่ืองมือวัดคา pH ของเตาเผา

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

เทียบเคร่ืองมือดานความปลอดภัยและ

ส่ิงแวดลอม

02-9395711

ตอ 159

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

sparepart@pico.co.th

สอบเทียบเคร่ืองมือวัดคา DO & pH

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

ขวาง กรุงเทพ 10320

ขายเคร่ืองช่ังน้ําหนัก 02-7230300 02-7196479 คุณพฤหัส - - ซ้ือตุมน้ําหนกั

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

คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ขายอุปกรณไฟฟา 02-5293960-4 02-5291363 คุณละเอียด - - ซ้ือ 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.สุขสวัสด์ิ แขวงบางประกอก 

เขตราษฎรบูรณะ กทม. 10140

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

จางซอมแซมและบํารุงรักษา

จัดซ้ึอวัสดุ อุปกรณ สารเคมี NaOH
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11 Hanna Instruments(Thailand) Ltd. 408/41 อาคารพหลโยธินเพลส ช้ัน 10 ถ. ขายเคร่ืองมือและอุปกรณตรวจวัด ดาน 02-6190708-11 02-6190061 คุณสุรีย รัตน - - ซ้ือ Pump สูบจายสารเคมี

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

 กทม. 10120

ขายอุปกรณเตาเผา 02-8175950-3 02-8177183 คุณสุชาติ - - ซ้ือกลองควบคุมหัวเผา

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

bangkok 10900

ขายพัดลมระบายความรอน 02-9538800 02-5898586 คุณดิเรก - - ซ้ือพัดลมระบายความรอน

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

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210

ขายอุปกรณ Safety 02-9002727 02-9002828 คุณไกรสร - - ซ้ือรองเทา Safety

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

กทม. 10900

ขายปาย  Safety 02-6914900 02-6914080 คุณวณิช - - ซ้ือปาย Safety

16 บริษัท เกษตรไทยอินเตอร (22) จํากัด 1011 ม.9 ถ.สายเอเชีย ต.นครสวรรคตก

อ.เมือง จ. นครสวรรค 60000

ขายพัดลมดูดอากาศ อุปกรณการเกษตร 056-333468-71 056-221817 คุณสรศักด์ิ - - ซ้ือใบพัดลมดูดอากาศใชงานท่ีเตาเผา

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

18 บ.ยูเนียนไทยโพลีพลาส - - 02-7076325

ตอ 24

- คุณเอกชัย - - แกลลอนทําดวย PE

19 บบจ. เคมีคอล พานาเชีย 37/1692 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธาน ี

12120

ซ้ือ Cylender ใชที่ระบบบําบัด, Sodium 

Hydroxide

02-8341113,   

086-7924484

02-8341684 คุณอนุรัตน - - ซ้ือ Cylender ใชที่ระบบบําบัด, 

Sodium Hydroxide

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

ตะวันตก เขตคลองสามวา กทม.10510

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

สารเคมี

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

หลวง จ. ปทุมธานี 12120

ปาย อิงเจ็ท ส่ือโฆษณา อักษรโลหะ กัดกรด

 สติกเกอร

02-516-9486 02-516-2659 - - - ทําปายกฎขอบงัคับการเขาพ้ืนท่ี 

สวทช.

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

23 บริษัท การตรวี เอน็เตอรไพรส จํากัด 688/115 หลักส่ีสแควร ซอย 2 ม.7 ถ.แจง

วัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ

 10220

ขาย Sodium Hydroxide 02-5213573

02-5214947

02-5217898-9

02-5213573 คุณพิชญสินี คําศรี 089-8215335 - ซ้ือสารเคมี NaOH

24 โรงซอมเคร่ืองมือไฟฟาคลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี ขาย, ซอม 02-5163092

081-3504965

02-5163673 - - - ปมน้ํา

25 บริษัท ริสเวฟ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 2534/86 บางโคล เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพฯ 10120

วิทยุส่ือสาร 02-9716661 02-9716662 คุณอรวรรณ - - ซ้ือวิทยุส่ือสารเคร่ืองดํา

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

จอมทอง กรุงเทพฯ 10150

อุปกรณปมน้ํา 02-8117499 02-8670361 - - - ซ้ือปมสูบน้ําหมุนเวียน

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

 กรุงเทพฯ 10240

จําหนายปมสูบจายสารเคมี ระบบควบคุม 

ระบบวัดคาตางๆ

02-3760008-12

02-3701610-3

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

1 หจก. ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเทม็ส 132/141 ม.6 ซ.สุขสวัสด์ิ 78 ต.บางจาก อ. เก็บขนและกําจัดขยะติดเช้ือปนเปอนสารเคมี 02-8175950-2 02-8177183 คุณอรทัย แรงหาญ 081-6890517 - เก็บขนและกําจัดขยะติดเช้ือ

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

ซอย 5 ถ. เทศบาลสงเคราะห ลาดยาว จตุจักร

 กรุงเทพฯ 10900

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

engineering@pollutioncare.co.th

เก็บขนและกําจัดขยะติดเช้ือ

3 หางหุนสวนจํากัด พีระพัฒน ครีน 27 หมู ท่ี 5 ถนนบางปะอิน-ศูนยศิลปาชีพ 

ตําบลราชคราม อําเภอบางไทร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

เก็บขนและกําจัดขยะติดเช้ือปนเปอนสารเคมี 035-317124 081-7047782 คุณพีรพัฒน - - เก็บขนและกําจัดขยะติดเช้ือ

4 บริษัทฟอรซี คอรปอเรช่ัน จํากัด

FORESEE CORPORATION CO., LTD

199/229 หมู  4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี 

จ. ปทุมธาน ี12110

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

ของเสียอันตราย ซากหลอดไฟ 

แบตเตอรี่

5 บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน)

AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED

792 ม.2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม อ.เมือง จ. 

สมุทรปราการ 10280

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

ของเสียอันตราย ซากหลอดไฟ 

แบตเตอรี่

6 บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

RECYCLE ENGINEERING CO., LTD

3121 ม.10 ถนนสุขุมวิท 107 ต.สําโรงเหนือ 

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

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

natchaya.anu@gmail.com

เก็บขนและกําจัดสารเคมี

ของเสียอันตราย

กําจัดขยะติดเช้ือปนเปอนสารเคมี และสารเคมีของเสียอันตราย

จัดซ้ึอวัสดุ อุปกรณ สารเคมี NaOH
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ลําดับ

ท่ี
ช่ือหนวยงาน/บริษัท ท่ีอยู ประเภทกิจการ เบอรโทรติดตอ โทรสาร ผูติดตอ มือถือ e-Mail Address รายการท่ีใชบริการ

1 บริษัท มารีน แอซเซ็ท โปรเทคช่ัน จํากัด

MARINE ASSET PROTECTION CO., LTD

49/77 ช,ฉ หมู  2 ซอยตนแทน ถนนแจง

วัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120

บริษัทรักษาความปลอดภัย 02-5833547-8 02-5840950 คุณปทมา

คุณปรีชา เนมี

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

ศูนยประชุม อาคารโยธี

2 บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิต้ี เซอรวิส จํากัด (ประเทศไทย)

ISS Facility Services Co.,Ltd.

สํานักงานใหญ: 365  ถนนพหลโยธิน แขวง

อนุสาวรีย

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัทรักษาความปลอดภัย 02-5525015

02-9723874

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

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

คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-9092419

02-9093189 

02-9097108 

3 บริษัท กัทส อินเวสติเกช่ัน จํากัด 6 ซอยปรีดีพนมยงค 21 สุขุมวิท 71 

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

10110

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

4 บริษัท แทค อินเตอรเนช่ันแนล โซลูช่ัน 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 รักษาความปลอดภยั (รปภ.)

5 บริษัท มาสเตอรแอสเซทซีเคียวรซิสเต็ม จํากัด 37/35 ซอย รร สวนกุหลาบ ถนนติวานนท 

ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี 11120

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

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

บานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

11120

บริษัทรักษาความปลอดภัย 02-1935611

089-9948594

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

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

ปทุมธานี 12000

บริษัทรักษาความปลอดภัย 02-1498109

081-4508474

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

8 บริษัท พรีเม่ียม ซีเคียวริต้ี สแตนดารด จํากัด

PREMIUM SECURITY STANDARD CO.,LTD.

223 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท  กรุงเทพฯ   10400

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

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

Inter Guard Group ( Thailand ) Co., Ltd.

(IGG)

54/98-99 หมู ท่ี 13 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

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

จัดจาง รปภ.
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เอกสารแนบ 4 
บัญชรีายการอุปกรณท่ีไดดําเนินการยกระดับใหอยูในตาํแหนงที่ปลอดภัยจากปญหาอุทกภัยแลว 

 

รายการอุปกรณที่ตอง
ดําเนินการ 

ยกสูงจากพ้ืน วันที่ดําเนินการเสร็จ ภาพประกอบ ผูดําเนินการ หมายเหตุ 

1. ตูควบคุมเตาเผา 30 เซนติเมตร 10 เม.ย. 55  นายพิเชษฐ เอ่ียมลือ
นาม 

 

2. สวิตท และปลั๊กไฟ
เตาเผา 

1 เมตร 10 พ.ค. 55  นายพิเชษฐ เอ่ียมลือ
นาม 
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เอกสารแนบ 5 
บัญชีรายการอุปกรณส้ินเปลืองท่ีตองจัดซื้อสํารองไวเพื่อรองรับเหตุการณวิกฤติ 

ผูรบัผิดชอบจัดหาและควบคมุ 
1. นางสาวธัญญาลักษณ เมืองสุวรรณ 
2. นายทรงเดช ทวมทวยหาญ 
3. นายธวัชชัย กรีโส 
4. นายสรณ โสภณวิโรจน 
 

รายการอุปกรณที่ตองจัดซ้ือสํารอง จํานวน หนวย หมายเหตุ 
1. ปะเก็นเชือก รุน Asbestos 100% Size 
1”x1” 

1 มวน บ. Westbound 02-7197300-7 

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

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

4. น้ํายาเอนกประสงค 2 กระปอง ราน Hardware ทั่วไป 
5. ถุงมือผา 12 คู บ. PANGOLINE  
6. หนากากพรอมตลับกันสารเคมี 2 อัน บ. PANGOLINE  
7. น้ํามันเชื้อเพลิง 800 ลิตร สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. 
8. จารบ ี 1 กระปอง ราน Hardware ทั่วไป 
9. เทปพันสายไฟ 3 มวน ราน Hardware ทั่วไป 
10. ตาแมวหัวเผา 1 ตัว Thai Environment 
11. กลองควบคุมหัวเผา 1 กลอง Thai Environment 
12. Sodium Hydroxide 50% (30 กก./ ถัง) 5 ถัง บ.เคมิคอล พานาเซยี 
13. Limit Switch 2 ตัว บ.โชคชัย ซัพพลาย 
14. ซิลิโคลน 3 หลอด ราน Hardware ทั่วไป 
อุปกรณระบบบําบัดนํ้าเสีย    
1. Sodium Hydroxide 50% (30 กก./ ถัง) 40 ถัง บ.เคมคิอล พานาเซีย 
2. กระบอกตวง 1 อัน ศึกษาภัณฑ 
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เอกสารแนบ 6 
บัญชีรายการอปุกรณ เคร่ืองมือท่ีจําเปนตองใชในการถอดเคล่ือนยายอุปกรณ 

เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 
ผูรบัผิดชอบจัดหาและควบคมุ 
1. นางสาวธัญญาลักษณ เมืองสุวรรณ 
2. นายทรงเดช ทวมทวยหาญ 
3. นายธวัชชัย กรีโส 
4. นายสรณ โสภณวิโรจน 

รายการเคร่ืองมือ จํานวน หนวย หมายเหตุ 
1. ประแจคอมา 1 ตัว  
2. ประแจปากตาย 1 ชุด  
3. ฆอนเหล็ก 1 อัน  
4. คีมลอค 1 อัน  
5. ประแจเลื่อน 1 อัน  
6. คีมตัด 1 อัน  
7. คีม 1 อัน  
8. ไขควงแฉกใหญ 1 อัน  
9. ไขควงปากแบนใหญ 1 อัน  
10. หกเหลี่ยม 1 ชุด  
11. คัตเตอร 1 อัน  
12. ฆอนยาง 1 อัน  
13. แชลงเหล็ก 1 อัน  
14. เทปพันสายไฟ 2 มวน  
15. น้ํามันหลอลื่น 2 กระปอง  
16. ถุงมือกันลื่น 6 คู  
17. ไขควงวัดกระแสไฟฟา 1 อัน  
18. รถเข็น 1 คัน  
19. ผาขี้ร้ิว 5 ผืน  
20. น้ํายาลางมือ 2 กระปอง  
21. ไฟฉายพรอมถาน 1 กระบอก  
22. กลองถายรูป 1 เคร่ือง ถายภาพสายไฟกอนถอด 
23. วัสดุดูดซับน้ํามัน 1 กลอง  
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เอกสารแนบ 7 
บัญชีรายการขอมูลเตาเผาของเสียอันตราย และระบบบําบัดน้ําเสียท่ีจําเปนตองดําเนินการ 

สํารองขอมูล (Backup) 
 

รายการขอมูล หมายเหตุ 
เตาเผาของเสียอันตราย 
1. แผนความตอเนื่องการดําเนินกิจกรรมและการใหบริการระบบบําบัดน้ําเสียและระบบ
เตาเผาของเสียอันตราย สวทช. และภาคผนวก 

 

2. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสยีอันตรายจากหองปฏิบัติการป 2547-
ปจจุบัน 

 

3. ตารางรายการปรับปรุงซอมแซมระบบเตาเผาของเสียอันตราย สวทช.  
4. สัญญาจางเหมาบริการตรวจสอบและบํารุงรักษาเตาเผาของเสียอันตรายปปจจุบัน  
5. ใบเสนอราคาจัดซื้อจัดจาง ติดตั้ง ซอมแซม อุปกรณเตาเผาของเสียอันตราย  
6. MSDS สารเคมีท่ีสงกําจัดที่เตาเผาของเสียอันตราย  
7. รายงานสรุปขอมูลการใหบรกิารกําจัดขยะของเสียอันตรายของบริษัทในพ้ืนท่ีเชา 
ประจําเดือน 

 

8. สรุปขอมูลปริมาณของเสียอันตรายที่เผาทําลายแยกตามศูนย  
9. ขอมูลการรับของเสยีอันตรายเพ่ือเผาทําลายที่เตาเผา  
10. ประวัติการรบัของเสียอันตราย  
11. ขอมูลการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของเตาเผาของเสียอันตราย  
12. ขอมูลการสงของเสียอันตรายของบริษัทพ้ืนที่เชา  
13. ขอมูลการสงของเสียอันตรายใหเอกชนรับไปกําจัด  
14. รายการติดตามงานการซอมแซมระบบเตาเผาของเสียอันตราย  
15. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองเตาเผาของเสียอันตรายและพ้ืนท่ีโดยรอบ  
ระบบบําบัดน้ําเสีย 
1.รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการน้ําเสียภายในพื้นที่อุทยานฯ ป 2551 ถึงปปจจุบัน  
2. ตารางรายการปรับปรุงซอมแซมระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียของ สวทช.  
3. สัญญาจางเหมาบรกิารตรวจสอบและควบคุมการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียปปจจุบัน  
4. ใบเสนอราคาจัดซื้อจัดจาง ติดตั้ง ซอมแซม อุปกรณระบบบําบัดน้ําเสยี  
5. รายการติดตามงานการซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย  
6. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําระบบบําบัดน้ําเสียรวม สวทช.  
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