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บทสรุปผูบริหาร 
 

ขยะ ของเสียอันตรายที่เกิดจากหองปฏิบัติการภายในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติประกอบไปดวยของเสียติดเชื้อ ขยะปนเปอนสารเคมี ของเสียสารเคมีตางๆ ซึ่งของเสียเหลาน้ีจะตองมี
ระบบการจัดการที่ดี ในป พ.ศ.2544 ทางสำนักงานฯ จึงไดมอบหมายใหศูนยวิจัยการเผากากของเสีย ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือดำเนินโครงการวิจัย
และสรางเตาเผาของเสียอันตรายใหกับสำนักงานฯ เปนระบบเตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln)  มี 2 หองเผาไหม 
คือ หองเผาขยะ ของเสียอันตราย และหองเผาควัน ปจจุบันเตาเผามีอายุการใชงานมาแลว 18 ป  

ปงบประมาณ 2563 มีของเสียอันตรายสงมาที่เตาเผารวม 282 ครั้งมีปริมาณรวม 76,331.21 
กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ 2562 เปนจำนวน 3,993.12 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 5.52 การสงของเสียฯ 
มาที่เตาเผาของเสียฯ ศช. (BIOTEC) เปนหนวยงานที่สงของเสียอันตรายมายังระบบการจัดการของเสียมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 45.35 ของปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด รองลงมาคือ ศน. (NANOTEC) รอยละ 19.98 กลุม
บริษัทพ้ืนที่ เชา รอยละ 18.63 ศว. (MTEC) รอยละ 8.73 สำนักงานกลาง (CO) รอยละ 6.32  และ ศอ.
(NECTEC) รอยละ 1 โดยในสวนของเสียอันตรายท่ีสงกำจัดภายใตสังกัดสำนักงานกลางนั้น จะเปนของเสีย
อันตรายที่สงมาจากหนวยงานตามกลุมภารกิจงานตางๆประกอบไปดวยอาคารสำนักงานกลาง อาคารสราญวิทย 
สถานพยาบาล สวทช. บานวิทยาศาสตรสิรินธร (SSH) ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ (NCTC) ฝายวิจัยกราฟน
และนวัตกรรมการพิมพอิเล็กทรอนิกส (GPERD) Dual-Use ศูนยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและ
เครื่องมือแพทย (A-MED) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ (NBT) ศูนยโอมิกสแหงชาติ (NOC) และ อวท. 
(TMC) ขั้นตอนกอนการเผาไดคัดแยกของเสียอันตรายออกเปน 3 กลุม คือ 1.กลุมที่ไวไฟหรือติดไฟไดงาย 2.กลุม
ท่ีไมไวไฟ และ 3.กลุมท่ีติดไฟยากหรือเผาแลวทำใหเกิดควันดำ โดยกลุมท่ี 1 และ 2 จะทำการเผาทำลายดวย
เตาเผาของ สวทช. สวนกลุมที่ 3 จะรวบรวมใหไดปริมาณมากพอและสงกำจัดภายนอก เพ่ือลดอัตราการใช
น้ำมันในการเผา ลดโอกาสการเกิดปญหาควันดำ และชวยยืดอายุการใชงานเตาเผา ปงบประมาณ 2563 มีการ
เผาของเสียอันตรายจำนวน 21 ครั้ง มีปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่ทำการเผาทำลายทั้งสิ้น 4,250.80 
กิโลกรัม ของเสียติดเชื้อ/ปนเปอนสารเคมีใหหนวยงานภายนอกขนยายออกไปกำจัดรวม 52 ครั้ง น้ำหนักรวม 
40,471.84 กิโลกรัม  และของเสียอันตรายประเภทสารเคมี ดำเนินการขนยายออกไปกำจัดรวม  4 ครั้ง น้ำหนัก
รวม 32,370 กิโลกรัม   

การเผาของเสียอันตรายดวยเตาเผาจำนวน 21 ครั้ง พบวามีการใชน้ำมันดีเซล 2,436 ลิตร และการ
ทดสอบระบบเตาเผาประจำสัปดาหมีการใชน้ำมันเชื้อเพลิงรวมท้ังปงบประมาณ  148 ลิตร ดังนั้นใน
ปงบประมาณ 2563 นี้ จึงมีการใชน้ำมันเชื้อเพลิงของระบบเตาเผาของเสียอันตรายรวมทั้งสิ้น 2,584 ลิตร โดยมี
อัตราการใชน้ำมันเชื้อเพลิงเทากับ 0.57 ลิตร/กิโลกรัมขยะ ซึ่งมีคามากกวาปที่ผานมาเล็กนอย มีการใชไฟฟา
รวมทั้งปเทากับ 819 หนวย และใช NaOH 50 % ในการบำบัดไอเสีย  365 กิโลกรัม ไมมีการใชน้ำประปาเพราะ
ไดนำน้ำที่ผานระบบบำบัดน้ำเสียมาใชแทน 

คาใชจายในการกำจัดทำลายของเสียอันตรายรวมทั้งสิ้น 1,936,984.33 บาท  เปนคาใชจายประจำ 
74,559.00 บาท คาใชจายผันแปร 1,862,425.33 บาท เมื่อนำมาคิดคาใชจายตอหนวยของการกำจัดของเสีย
อันตรายจะมีคาเทากับ 25.13 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเปนการคิดคาใชจายตอหนวยที่ยังไมคิดรวมคาเสื่อมราคา 

การเฝาระวังควบคุมตามแผนงานตรวจวัดดานสิ่งแวดลอมกำหนดใหมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
โดยรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย และมลพิษทางอากาศท่ีระบายออกจากปลองเตาเผาของเสียอันตรายป
ละ 2 ครั้ง เพ่ือเปนการเฝาระวังผลกระทบทางดานคุณภาพอากาศของบริเวณพ้ืนท่ีออนไหว ปองกันผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการเผาทำลายของเสียอันตราย แตเน่ืองดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
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ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหในปงบประมาณ 2563 ทางหนวยงานที่เขามาดำเนินการเก็บตัวอยางและ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ สามารถเขามาดำเนินการไดเพียง  1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 ท่ีผานมา 
นับตั้งแตเริ่มดำเนินการเผาของเสียอันตราย เมื่อเดือนกันยายน 2545 จนถึงเดือนกันยายน 2563 ไดดำเนินการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศมาแลว 33 ครั้ง 

ในปงบประมาณ 2563 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 2563 
มีการตรวจวัด 1 ครั้ง คือการตรวจวัดระดับความรอน (Heat stress index) และการตรวจวัดปริมาณความ
เขมขนสารเคมี (Acetonitrile, Ethyl Acetate, Ethanol, Hexane and Methanol)  ซึ่งทำการตรวจวัดใน
วันท่ีมีการเผาทำลายของเสียอันตราย ผลการตรวจวัดอยูในเกณฑมาตรฐานของทางราชการทั้งหมด 

มาตรการในเรื่องความปลอดภัยของระบบเตาเผาของเสียอันตรายไดมีการกำกับดูแลพ้ืนท่ีการ
ปฏิบัติงานและตัวผูปฏิบัติงานในการเผาทำลายของเสียอันตราย ซึ่งในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน ทุกกิจกรรมได
ดำเนินการตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) โดยมีการชี้บงอันตรายและ
ประมาณระดับความเสี่ยงทุกตนปงบประมาณ ในปงบประมาณ 2563 พบวามีความเสี่ยงที่อยูในระดับปานกลาง 
9 รายการ การทำงานกับไฟฟาและไอของเสียอันตรายที่ไดนำมาจัดทำแผนงานลดและควบคุมความเสี่ยง เพ่ือ
ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ปลอดภัย โดยมาตรการตางๆ ท่ีกำหนดไว ยังคงมีการดำเนินการอยางตอเนื่อง
ทุกป 

พนักงานของฝายความปลอดภัยฯ ท่ีปฏิบัติงานท่ีเตาเผาของเสียอันตรายไดรับการตรวจสุขภาพตาม
ปจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมจากรายการตรวจสุขภาพปกติปละ 1 ครั้ง  รายการที่ตรวจในปงบประมาณ 2563 ตรวจหา
ระดับสารเมธานอลในปสสาวะ (Methanol in Urine) ตรวจหาระดับสารนอรมัลเฮกเซนในปสสาวะ (n-Hexane 
in Urine)  เปนตน ผลการตรวจสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานที่เตาเผาของเสียอันตรายพบวามีคาอยูในเกณฑ
ระดับปกติ แตในสวนการตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry) ทางโรงพยาบาลงดใหบริการตรวจซึ่งเปนการ
ปฏิบัตติามมาตการปองกันการแพรระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 

ณ อาคารเตาเผาของเสียอันตรายมีการซอมแผนระงับอัคคภีัยและอพยพหนีไฟ และแผนการจัดการ
ของเสียอันตรายสารเคมีในกรณีหกรั่วไหลอยางนอยปละ 1 ครั้ง ซึ่งในปงบประมาณ 2563 มีผลการฝกซอมทั้ง   
2 แผนอยูในระดับดี ไมพบขอบกพรอง หรือขอควรปรับปรุง 

ในปงบประมาณ 2563 ไดดำเนินการทบทวนแผนความตอเนื่องการดำเนินกิจกรรมและการ
ใหบริการระบบเตาเผาของเสียอันตรายขึ้น เพ่ือรองรับเหตุการณวิกฤติตางๆ ที่อาจะเกิดข้ึนในอนาคต             
ท่ีครอบคลุมภาวะวิกฤติที่มีผลกระทบตอการกำจัดของเสียอันตราย เชน อุทกภัย ไฟฟาดับเปนวงกวาง สารเคมี
หกรั่วไหล ไฟไหม และโรคระบาด เปนตน เพื่อไมใหสงผลกระทบตอผูใชบริการและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และชุมชนใกลเคยีง 

การดูแลรักษาอุปกรณตางๆ ของระบบเตาเผาของเสียอันตราย ไดจัดทำแผนและดำเนินการ
ตรวจเช็คและบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนดไว ซึ่งมีท้ังการตรวจเช็คและบำรุงรักษา รายสัปดาห รายเดือน 
รายสามเดือน รายป ในปงบประมาณ 2563 มีอุปกรณของระบบเตาเผาของเสียอันตรายที่เกิดการชำรุดเสียหาย 
และเสื่อมสภาพตามอายุการใชงานเพียง 1 รายการคือแบตเตอรี่หัววัด pH Meter เสื่อมสภาพไมสามารถใชงาน
ได ซึ่งฝายความปลอดภัยฯ ไดทำการเปลี่ยน และซอมแซมจนสามารถใชงานไดตามปกติแลว 
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สำหรับในปงบประมาณ 2563 มีกลุมนักศึกษาปริญญาโท-เอก ที่เขารวมโครงการของบริษัท 
MERCK ไดเขารวมรับฟงการบรรยาย ถายทอดความรูในเรื่องการจัดการของเสียอันตรายดวยเตาเผาของเสีย
อันตราย และเย่ียมชมการจัดการของเสียอันตราย ณ อาคารเตาเผาของเสียอันตรายเม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2562 
ท่ีผานมา 

สำนักงานฯ ไดตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการของเสียอันตรายท่ีเกิดขึ้นภายใน สวทช. 
ท่ีมีการบริหารจัดการคาใชจายตอหนวยการกำจัดของเสีย มีการใชงานเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช.      
ไดอยางตอเนื่องโดยไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรำคาญหรือสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งปจจุบันนี้ไดดำเนินการ
แกไขปญหาเรื่องพ้ืนที่จัดเก็บของเสียที่ไมสามารถสงเผาทำลายที่อาคารเตาเผาของเสียอันตรายไดฯ (เปนของเสีย
อันตรายท่ีศูนยแหงชาติมีการบริหารจัดการเอง) ไดเรียบรอยแลวโดยจัดระบบหมุนเวียนเปนการภายในระหวาง
ทุกศูนยแหงชาติ รวมถึง สำนักงานกลาง โดยใหมีการหมุนเวียนจัดจางบริษัทเอกชนเขามาดำเนินการเก็บขนและ
กำจัดของเสียประเภทนี้ทุกๆ 2 เดือน ซึ่งการจัดการของเสียประเภทที่ไมสามารถสงเผาทำลายดวย ระบบ
หมุนเวียนในแตละศูนยแหงชาติน้ีไดมีรายละเอียดระบุไวใน แผนงานการจัดการของเสียอันตรายโดยทำเปนแผน
ระยะยาว 3 ป คือปงบประมาณ 2561 ถึง 2563 โดยมีวิสัยทัศนในการดำเนินงานรวมกันคือ ระบบการจัดการ
ของเสียอันตราย สวทช. จะเปนระบบการจัดการที่สามารถ รองรับของเสียอันตราย เพื่อลดระยะเวลาในการ
สะสมของของเสียอันตรายในพื้นที่การจำแนกคัดแยกของเสียอันตรายแตละประเภทและสงกำจัดของเสีย
อันตรายในแตละประเภทใหเกิดความคุมคาตอการจางกำจัดมากท่ีสุด โดยใชหลักการบริหารจัดการรวมกัน 
รวมถึงการวางแผนงานรองรับการจัดการของเสียอันตรายในกรณีเตาเผาของเสียอันตรายปดการใชงานเตาเผา
ของเสียอันตราย มีเปาหมายหลักและตัวชี้วัดตางๆของแผนงาน 3 ป การจัดการของเสียอันตราย เพ่ือสามารถ
ติดตาม ตรวจสอบ วัดผลดำเนินการ และนำไปสูการปรับปรุงตอไป 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
ปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดจากหองปฏิบัติการและในสวนสำนักงานภายในสำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาตินั้นประกอบไปดวยของเสียติดเชื้อ ขยะปนเปอนสารเคมี จานเพาะเชื้อ
พลาสติกที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อที่จะตองทำการฆาเชื้อกอนทุกครั้ง ภาชนะบรรจุสารเคมีทั้งที่เปนขวดแกว และ
พลาสติก ของเสียที่เปนของเหลวสารกัดกรอน ตัวทำละลายตางๆ รวมถึงหลอดไฟที่เสื่อมสภาพ และแบตเตอรี่ 
ถานไฟฉายที่หมดอายุการใชงาน โดยของเสียเหลานี้จะตองมีระบบการจัดการท่ีดี เพื่อไมใหปนเปอนปะปน
ออกไปกับขยะมูลฝอยทั่วๆไป ดังนั้นจึงมีความจำเปนตองจัดทำระบบการจัดการของเสียอันตรายข้ึนโดยกำจัด
ของเสียอันตรายเหลานี้ดวยการเผาท่ีมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการเผา
ของเสียอันตราย 

ในป พ.ศ.2544 ทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จึงไดมอบหมายให
ศูนยวิจัยการเผากากของเสีย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาเตาเผาของเสียอันตรายใหกับสำนักงานฯ เพ่ือใชกำจัดทำลายของ
เสียอันตรายจากหองปฏิบัติทั้งหมดในพ้ืนท่ีอุทยานวิทยาศาสตร อาคาร สวทช. (โยธี) และ TMEC (ฉะเชิงเทรา) 
ซึ่งเปนเตาเผาของเสียอันตรายตัวแรกของประเทศไทยท่ีสรางขึ้นในหนวยงานศึกษาวิจัย และมีการใชงานเพ่ือการ
กำจัดทำลายของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการ 

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

ในสวนของโครงสรางอาคาร ซึ่งเปนผนังกออิฐฉาบเรียบ ขนาด 9 x 11 เมตร  สูง 7 เมตร โครงสราง
หลังคาทำดวยเหล็กมุงกระเบื้อง ดานหนาอาคารเปนถังเก็บน้ำมันดีเซลขนาดความจุประมาณ 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) เพื่อรอสงกำจัดหนวยงานภายนอก 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-4  หองเก็บของเสียอันตราย(สารเคมี) เพื่อเตรียมเผาดวยเตาเผาของเสียอนัตราย สวทช. 
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รูปท่ี 1-5  หองเก็บขยะติดเช้ือปนเปอนของเสียอันตราย ซึ่งมีตูควบคุมอุณหภูมิ 
 

 
รูปท่ี 1-6  หองเก็บของเสียอันตรายประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ ถานไฟฉายเส่ือมสภาพ 

 
 

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

ตารางท่ี 1-1 อุปกรณองคประกอบหลักของระบบเตาเผาของเสียอันตราย 

รายละเอยีดอุปกรณของระบบเตาเผา รูปภาพแสดง 

1. ชุดปอนขยะและของเสียอันตราย ใชตนกำลังจาก
ระบบไฮโดรลิกส เพ่ือดันขยะและของเสียจากราง
ปอนเขาหองเผาไหม 
 

 

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

 

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

 

4. ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ ซึ่งมี 2 ขั้นตอน คือ 
สครับเบอรแบบเปยกที่ใชสารละลายดาง (NaOH) ใน
การฟ อก ไอกรด แล ะอาก าศ เสี ยแล ะห อดู ด ซั บ 
(Adsorbtion Chamber) ที่ใช Activated Carbon ใน
การดูดซับกลิ่นและสารอินทรียตางๆ รวมทั้งดักกรอง
ฝุนละเอียดอีกขั้นตอนหนึ่ง 
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ตารางที่ 1-1 อปุกรณองคประกอบหลักของระบบเตาเผาของเสียอันตราย (ตอ) 

รายละเอยีดอุปกรณของระบบเตาเผา รูปภาพแสดง 

5. บอน้ำหมุนเวียนสำหรับระบบควบคุมมลพิษทาง
อากาศ เปนบอน้ำเพ่ือการเตรียมสารละลาย NaOH 
เพื่อใช ในการฟอกอากาศเสีย ใชพักและหมุนเวียน
สารละลาย NaOH ในการบำบัด อากาศเสียตลอดการ
เผาขยะและของเสียอันตราย 
 

 

 

 

 

 

 

ปจจุบันเตาเผามีอายุการใชงานมาแลวเปนเวลา 18 ป ซึ่งตลอดระยะเวลาของระบบการจัดการเผา
ทำลายของเสียอันตราย สวทช. ไดทำการปรับปรุง บำรุงรักษาและพัฒนาระบบเตาเผาของเสียอันตรายอยาง
ตอเนื่องเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาทำลาย และยืดอายุการใชงานของเตาเผาตอไปไดอีก 
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บทที่ 2 
ปริมาณของเสียอันตราย 

 
ในปงบประมาณ 2563 มีปริมาณของเสียอันตรายที่หนวยงานตางๆสงเขาระบบการจัดการของเสีย

อันตราย ที่เตาเผาของเสียอันตรายรวมทั้งสิ้น 76,331.21 กิโลกรัม ซึ่งประกอบไปดวยของเสียอันตรายประเภท
สารเคมีเสื่อมสภาพ (Chemical Waste: CW) ขยะตดิเชื้อปนเปอนสารเคมี (Infectious Waste: IW) หลอดไฟที่
หมดอายุการใชงาน และแบตเตอรี่ถานไฟฉายที่หมดอายุการใชงาน โดยของเสียอันตราย 2 ประเภทหลังที่กลาว
มานั้น ไดเปดรับจัดการของเสียอันตรายประเภทเหลาน้ีตั้งแตปงบประมาณ 2557 ซึ่งทางฝายความปลอดภัยฯ   
มีความตระหนักถึงความจำเปนในการจัดการของเสียอันตรายตางๆ เหลานี้ควรไดรับการกำจัดอยางถูกวิธี โดยจะ
ดำเนินการสงกำจัดไปยังหนวยงานภายนอกเชนเดียวกับของเสียอันตรายประเภทสารเคมีเสื่อมสภาพที่ไมสามารถ
เผาทำลายดวยเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. ได 

ของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2563 นี้มีปริมาณเพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ 2562 เปนจำนวน 
3,993.12 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 5.52 ที่เพ่ิมขึ้นมาจากปกอน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาปริมาณของเสียอันตรายที่สงมา
เผาทำลายตั้งแตปงบประมาณ 2546 ถึง 2563 พบวามีน้ำหนักรวมกวา 596 ตัน จากกราฟความสัมพันธระหวาง
ปริมาณของเสียอันตรายที่สงเผาทำลายกับระยะเวลาหรือปงบประมาณ พบวาปริมาณของเสียอันตรายที่สงมา
กำจัดในชวง 3 ปงบประมาณที่ผานมานั้นมีปริมาณของเสียในแตละปมากกวา 62 ตัน มาอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะในปงบประมาณ 2563 นี้มีปริมาณของเสียอันตรายเพ่ิมข้ึนมามากถึง 76 ตัน รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 2-1 และรูปที่ 2-1 (โดยปริมาณของของเสียนั้นยังไมรวมปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงเขามาเม่ือปลาย
เดือนสุดทายของปงบประมาณ 2562) 

 

ตารางที่ 2-1 ปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายท่ีอาคารเตาเผาของเสีย
อนัตราย ปงบประมาณ 2546 ถึง 2563  

ปงบประมาณ ปริมาณของเสียอนัตราย (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 ปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายท่ีอาคารเตาเผาของเสีย
อันตราย ปงบประมาณ 2546 ถึง 2563 (ตอ) 

ปงบประมาณ ปริมาณของเสียอนัตราย (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 
2563 76,331.21 +5.52 
รวม 596,041.19  

 

 
รูปที่ 2-1 แนวโนมปริมาณของเสียอันตรายที่สงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายที่อาคารเตาเผา 

 

จากเสนแนวโนมเชิงเสนในรูป 2-1แสดงถึงแนวโนมปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงเผาทำลายที่เตาเผา
พบวาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ภายในชวงเวลา 17 ป (x มีคาเทากับ 17) โดยคา R-squared เปน 0.9365 ซึ่งเปน
ความเหมาะสมของเสนแนวโนมกับขอมูล และจากสมการแนวโนมสามารถประมาณคาปริมาณของของเสีย
อันตรายที่จะสงมากำจัดในปงบประมาณ 2564 ปริมาณของเสียไมนอยกวา 63,000 กิโลกรัม จากสมการ
แนวโนมที่ไดมานี้ยังคงมีประโยชในการใชเปนขอมูลประกอบเพ่ือนำไปวางแผนการจัดการของเสียตอไปในอนาคต
ได คาประมาณที่ไดนี้เปนเพียงคาประมาณจากสมการแนวโนม ซึ่งในสภาพความเปนจริงอาจมีเพ่ิมขึ้นหรือลดลงก็
อาจเปนได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับของเสียที่สงมาจากแตละศูนยแหงชาติซึ่งอาจมีกิจกรรมการทดลองของงานวิจัยใหมๆ
และการเขามาใชพ้ืนที่เพ่ือการทำงานวิจัยรวมของบริษัทผูเชาตางๆเพิ่มมากขึ้น 

สำหรับรายละเอียดของหนวยงานตางๆ ที่สงของเสียอันตรายมาเผาทำลาย ปงบประมาณ 2547 ถึง 
2563 และคารอยละของของเสียอันตรายในแตละปงบประมาณ แสดงดังตารางท่ี 2-2 
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จากขอมูลตารางที่ 2-2 เมื่อพิจารณาขอมูลป 2563 พบวา ศช. (BIOTEC) เปนหนวยงานท่ีสงของ
เสียอันตรายมายังระบบการจัดการของเสียมากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.35 ของจำนวนของเสียอันตรายทั้งหมด 
รองลงมาคือ ศน. (NANOTEC) รอยละ 19.98 กลุมบริษัทพื้นท่ีเชา รอยละ 18.63 ศว. (MTEC) รอยละ 8.73 
สำนักงานกลาง (CO) รอยละ 6.32  และ ศอ. (NECTEC) รอยละ 1 ตามลำดับ  

ในรูปที่ 2-2 แสดงเปนกราฟแทงเปรยีบเทียบใหเห็นปริมาณของเสียอันตรายที่สงมากำจัดจากแตละ
ศูนยแหงชาต ิและรูปที่ 2-3 แสดงเปนกราฟวงกลมแสดงสัดสวนเทียบกับยอดรวมปริมาณของเสียอันตรายที่เปน
คารอยละของปรมิาณของเสียอันตรายจากหนวยงานตางๆ  

โดยในสวนของเสียอันตรายที่สงกำจัดภายใตสังกัดสำนักงานกลางนั้น จะเปนของเสียอันตรายที่สง
มาจากหนวยงานตามกลุมภารกิจงานตางๆประกอบไปดวยอาคารสำนักงานกลาง อาคารสราญวิทย  
สถานพยาบาล สวทช. บานวิทยาศาสตรสิรินธร (SSH) ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ (NCTC) ฝายวิจัยกราฟน
และนวัตกรรมการพิมพอิเล็กทรอนิกส (GPERD) Dual-Use ศูนยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและ
เครื่องมือแพทย (A-MED) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ (NBT) ศูนยโอมิกสแหงชาติ (NOC) และ อวท. 
(TMC) ซึ่งหนวยงานทั้งหมดท่ีกลาวมานี้ ไดสงของเสียอันตรายมายังระบบการจัดการของเสียฯ แสดงรายละเอียด
ตามตารางท่ี 2-3 และรูปที่ 2-4 ตามลำดับ 

ในปงบประมาณ 2563 ฝายความปลอดภัยฯ เปดใหบริการรับของเสียอันตรายรวมทั้งหมด 282 
ครั้ง โดย ศช. (BIOTEC) เปนหนวยงานท่ีสงของเสียอันตรายมากครั้งที่สุด คือ 282 ครั้ง รองลงมาคือสำนักงาน
กลาง (CO) กลุมบริษัทในพ้ืนท่ีเชา ศว. (MTEC) ศน. (NANOTEC) และ ศอ. (NECTEC) โดยจัดสงมาเปนจำนวน 
234, 138, 53, 50 และ 20 ครั้ง ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่  2-4 และตารางที่ 2-5 จะแสดงขอมูล
ปริมาณของเสียอันตรายแยกตามประเภทของของเสียของหนวยงานตามกลุมภารกิจงานตางๆภายใตสังกัด
สำนักงานกลาง 

สำหรับแนวโนมปริมาณของเสียอันตรายจากแหลงกำเนิดตางๆ ท่ีสงมายังระบบการจัดการของเสีย
เพื่อเผาทำลายเริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2547 จนถึงปงบประมาณ 2563 พบวา ศช. (BIOTEC) และสำนักงาน
กลาง เปนหนวยงานที่สงของเสียอันตรายที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป โดยเฉพาะสำนักงานกลางน้ัน
เนื่องจากในชวง 1-2 ปท่ีผานมามีหนวยงานที่แยกออกมาจากศูนยแหงชาติ ซึ่งเปนหนวยงานตามกลุมภารกิจ
ตางๆของ สวทช. เพิ่มมากขึ้น หนวยงานตางๆเหลานี้ไดมีการจัดสงของเสียมายังระบบการจัดการของเสีย
อันตราย โดยสงมาภายใตสังกัดสำนักงานกลาง ดังรายชื่อหนวยงานท่ีไดกลาวไวขางตน จึงเปนเหตุผลที่ทำให
สำนักงานกลาง เปนหนวยงานท่ีสงของเสียอันตรายที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง  

ในสวนของกลุมบริษัทในพ้ืนท่ีเชา ศว. (MTEC) และ ศอ. (NECTEC) มีการสงของเสียอันตรายลดลง
เมื่อเทียบกับปงบประมาณ 2562 แตสำหรับ ศน. (NANOTEC) นั้นมีการสงของเสียอันตรายไมแตกตางจากปที่
ผานมา 

สำหรับขอมูลของเสียอันตรายที่ไมสามารถสงเขามายังระบบการจัดการของเสียอันตรายที่อาคาร
เตาเผาของเสียอันตรายได เปนของเสียอันตรายที่ไมสามารถเผาทำลายได (Non-Combustion) ประกอบไปดวย 
เศษแกวแตก เศษกระจกปนเปอน (แผน Solar cell) ภาชนะปนเปอน กระปองสเปร สารเคมี ขวดสารเคมีเปลา 
แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย หลอดไฟ แผงวงจร ตลับหมึกพิมพ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส Polymer Resin น้ำมันเครื่อง 
สารเคมีเสื่อมสภาพ (กรด) สารเคมีเสื่อมสภาพสถานะของแข็ง  สารเคมีเสื่อมสภาพ (ไวไฟ) น้ำหลอเย็น น้ำมัน
ปาลม เปนตน ของเสียอันตรายเหลาน้ีจะจัดเก็บไวในหองพักของเสียอันตรายท่ีอยูภายใตการดูแลของศูนย
แหงชาติเอง และมีการบริหารจัดการขนยายและกำจัดของเสียเหลานี้ดวยการจัดระบบหมุนเวียนเปนการภายใน
ระหวางทุกศูนยแหงชาติ รวมถึง สำนักงานกลาง โดยใหมีการหมุนเวียนจัดจางบริษัทเอกชนเขามาดำเนินการเก็บ
ขนและกำจัดของเสียประเภทน้ีทุกๆ 2 เดือน โดยหนวยงานที่รับขนยายและกำจัดของเสียเหลาน้ี จะมีวิธีการ
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ประเมินคาใชจายในการกำจัด 2 ประเภทคือ การคิดคาใชจายตามน้ำหนักของของเสียอันตราย และการจางเหมา 
1 คันรถในการขนของเสียอันตรายออกไปกำจัด (วิธีการนี้จะไมทราบน้ำหนักของของเสียที่สงออกไปกำจัด) ขอมูล
คาใชจายในการสงออกไปกำจัด แสดงในตารางที่ 2-6 สวนตารางท่ี 2-7 แสดงถึงลำดับการจัดการของเสีย
ประเภทนี้ของปงบประมาณ 2563 

สำหรับแผนการจัดการระบบหมุนเวียนฯ ของปงบประมาณถัดไปนั้นจะกลาวถึงในบทท่ี 9 ในสวน
ของแนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายท่ีเกิดขึน้ภายในพ้ืนท่ีอุทยานฯ ตอไป 
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ตารางที่ 2-2 ปริมาณของเสียอันตรายที่สงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายที่อาคารเตาเผาของเสียอันตราย แยกตามหนวยงานปงบประมาณ 2547 ถึง 2563 

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

6,474.80 74.80 6,498.00 75.87 6,487.80 57.18 7,576.30 43.65 9,151.20 54.89 10,941.20 54.70 11,718.60 49.80 13,028.50 48.99 11,243.10 41.63

736.90 8.51 550.50 6.43 3,034.40 26.74 6,258.60 36.06 2,539.10 15.23 3,404.10 17.02 5,579.30 23.70 6,215.30 23.37 7,758.51 28.73

1,097.60 12.68 1,408.60 16.45 1,712.00 15.09 2,951.80 17.01 4,193.40 25.15 4,564.50 22.82 4,983.40 21.20 4,436.70 16.68 4,477.60 16.58

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462.30 2.66 756.40 4.54 930.00 4.65 1,140.10 4.80 2,855.80 10.74 2,865.20 10.61

297.50 3.44 108.00 1.26 111.70 0.98 109.00 0.63 31.00 0.19 160.00 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 0.57 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 0.01 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 0.00

8,656.30 100 8,565.10 100 11,345.90 100 17,358.00 100 16,671.10 100 20,003.80 100 23,543.30 100 26,592.70 100 27,005.91 100

ปริมาณของเสียอันตราย (กิโลกรัม)

2553 25542548 2549 2550 2551 2552

รวม

ศช. (BIOTEC)

กลุมบริษัทในพ้ืนที่เชา

ศว. (MTEC)

2555หนวยงาน 2547

ศน. (NANOTEC)

ศอ. (NECTEC)

ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส (TMEC)

โซลารเทค (SOLARTEC)

สก. (Central Office)

 
 

หมายเหต ุ:  
1. กลางปงบประมาณ 2554 มีการปรับโครงสรางองคกรโดย SOLARTEC ยายไปสังกัด NECTEC ทำใหของเสียอันตรายของ SOLARTEC สงกำจัดรวมกบั NECTEC 
2. ปงบประมาณ 2563 มีหนวยงานภายใตสังกัดสำนกังานกลางท่ีสงของเสียอันตราย ไดแก อาคารสำนักงานกลาง อาคารสราญวิทย สถานพยาบาล สวทช. บานวิทยาศาสตรสิรินธร (SSH) ศนูยบริการวิเคราะหทดสอบ (NCTC) ฝายวิจัยกราฟน

และนวัตกรรมการพิมพอิเล็กทรอนกิส (GPERD) Dual-Use ศูนยวิจัยเทคโนโลยส่ิีงอำนวยความสะดวกและเคร่ืองมือแพทย (A-MED) ธนาคารทรพัยากรชีวภาพแหงชาติ (NBT) ศูนยโอมกิสแหงชาต ิ(NOC) และ อวท. (TMC)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 
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ตารางที่ 2-2 ปริมาณของเสียอันตรายที่สงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายที่อาคารเตาเผาของเสียอันตราย แยกตามหนวยงานปงบประมาณ 2547 ถึง 2563 (ตอ) 
 

นํ้าหนัก % 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 34,613.40 45.35

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 14,221.06 18.63

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 6,660.20 8.73

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 15,253.00 19.98

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 1.36 762.10 1.00

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 0.00 0.00 0.00 0.00

256.40 0.71 191.90 0.49 287.91 0.76 558.90 1.23 571.10 0.92 1,738.50 2.78 2,837.23 3.92 4,821.45 6.32

36,001.88 100 38,964.06 100 37,933.05 100 45,488.69 100 62,338.08 100 62,429.73 100 72,338.09 100 76,331.21 100

ปริมาณของเสียอันตราย (กิโลกรมั)

ศน. (NANOTEC)

ศอ. (NECTEC)

ศูนย เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส (TMEC)

โซลารเทค (SOLARTEC)

สก. (Central Office)

รวม

2561 2562 2563

ศช. (BIOTEC)

กลุมบริษัทในพ้ืนท่ีเชา

ศว. (MTEC)

2556 2557 2558 2559 2560หนวยงาน

 

 
หมายเหต ุ:  

1. กลางปงบประมาณ 2554 มีการปรับโครงสรางองคกรโดย SOLARTEC ยายไปสังกัด NECTEC ทำใหของเสียอันตรายของ SOLARTEC สงกำจัดรวมกบั NECTEC 
2. ปงบประมาณ 2563 มีหนวยงานภายใตสังกัดสำนักงานกลางท่ีสงของเสียอันตราย ไดแก อาคารสำนักงานกลาง อาคารสราญวิทย สถานพยาบาล สวทช. บานวิทยาศาสตรสิรนิธร (SSH) ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ (NCTC) ฝายวิจัยกราฟน

และนวัตกรรมการพิมพอิเล็กทรอนกิส (GPERD) Dual-Use ศูนยวจัิยเทคโนโลยส่ิีงอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย (A-MED) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ (NBT) ศูนยโอมกิสแหงชาติ (NOC) และ อวท. (TMC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 
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ตารางที่ 2-3 ปริมาณของเสียอันตรายทีส่งเขาระบบการจัดการของเสียอนัตรายที่อาคารเตาเผาของเสียอันตราย ของหนวยงานภายใตสังกัดสำนักงานกลาง ปงบประมาณ 2555 ถึง 
2563 
 

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

อาคาร สก. อาคารสราญวิทย

สถานพยาบาล สวทช. 0.00 0.00 67.40 26.29 10.30 5.37 7.60 2.64 184.10 32.94 88.40 15.48 107.80 6.20 64.80 2.28 140.90 2.92

บานวิทยาศาสตรสิรินธร (SSH)
39.00 100.00 189.00 73.71 181.60 94.63 254.30 88.33 350.20 62.66 286.30 50.13 786.20 45.22 1,351.03 47.62 1,629.50 33.80

ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ (NCTC)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153.50 26.88 489.50 28.16 959.70 33.83 974.30 20.21

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 96.50 3.40 239.00 4.96

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีส่ิงอาํนวยความสะดวก

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 85.00 3.00 431.50 8.95

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 82.00 2.89 1,283.25 26.62

ศูนยโอมิกสแหงชาติ (NOC)
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 0.00 123.00 2.55

อวท. (TMC)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.01 9.03 24.60 4.40 42.90 7.51 355.00 20.42 198.20 6.99 0.00 0.00

รวม 39.00 100 256.40 100 191.90 100 287.91 100 558.90 100 571.10 100 1,738.50 100 2,837.23 100 4,821.45 100

2561 2562 25632555 2556 2557 2558 2559 2560หนวยงาน

ปริมาณของเสียอันตราย (กิโลกรัม)

 
 
 
 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 
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ตารางที่ 2-4 ปริมาณของเสียอันตรายแยกตามประเภทของของเสียในแตละหนวยงานท่ีสงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายท่ีอาคารเตาเผาประจำปงบประมาณ 2563 
 

ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวม

CW 101 1,067.80    722.60      790.20      1,010.00    1,041.00    1,027.40    721.20      1,069.50    909.20      1,176.70    815.00      1,219.50    11,570.10        

IW 282 2,024.40    1,931.90    1,588.40    1,904.90    1,819.00    1,891.80    1,805.30    1,534.20    2,111.70    2,042.20    2,102.80    2,286.70    23,043.30        

CW 50 715.00      814.00      580.00      959.00      874.00      739.00      582.00      501.00      673.00      578.00      1,202.00    701.00      8,918.00          

IW 50 540.00      426.00      383.00      530.00      538.00      431.00      525.00      478.00      539.00      588.00      708.00      649.00      6,335.00          

CW 55 378.30      365.40      218.60      771.40      343.70      379.80      340.50      382.80      497.40      547.10      314.50      317.60      4,857.10          

IW 53 181.40      127.90      47.00        231.10      135.00      91.20        127.70      106.10      387.70      140.50      101.30      126.20      1,803.10          

CW 8 -           -           58.00        -           73.60        75.20        3.00          2.00          24.50        236.30            

IW 20 121.00      94.00        4.00          54.00        57.50        3.00          44.10        6.20          87.00        7.00          9.00          39.00        525.80            

CW 102 464.06      402.20      501.20      456.00      617.00      345.50      524.20      731.70      513.60      383.60      474.40      448.00      5,861.46          

IW 138 776.90      818.00      684.00      698.40      702.00      694.42      582.73      563.72      561.33      785.80      736.00      756.30      8,359.60          

CW 65 97.50 109.50 29.50 82.00 61.00 239.50 64.50 70.00 89.00 44.20 85.50 87.50 1,059.70

IW 234 254.90      172.10      190.80      183.20      180.80      445.40      208.60      236.90      326.60      351.10      538.60      435.75      3,524.75          
หลอดไฟหมดอายุ

การใชงาน 6 -           34.00        -           -           153.00      -           -           8.50          21.50        -           10.00        -           227.00            

แบตเตอร่ี ถานไฟฉาย 1 -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           10.00        -           10.00              

6,621.26   6,017.60   5,016.70   6,938.00   6,522.00   6,288.02   5,599.43   5,688.62   6,792.23   6,647.20   7,109.10   7,091.05   76,331.21        รวม

ศน. (NANOTEC)

ศอ. (NECTEC)

กลุมบริษัทในพ้ืนท่ีเชา

สก. (Central Office)

ศว. (MTEC)

หนวยงาน
ประเภท

ของเสียอันตราย

จํานวนครั้ง

ท่ีสง

ปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงเผาทําลาย (กิโลกรัม)

ศช. (BIOTEC)

 
 
หมายเหตุ :  
1. CW คอื ของเสียสารเคม ี(Chemical Waste)  IW คือ ขยะติดเช้ือปนเปอนสารเคม ี(Infectious Waste) 
2. ปงบประมาณ 2563 มหีนวยงานภายใตสังกัดสำนักงานกลางท่ีสงของเสียอันตราย ไดแก อาคารสำนกังานกลาง อาคารสราญวทิย สถานพยาบาล สวทช. บานวทิยาศาสตรสรินิธร (SSH) ศูนยบริการ
วิเคราะหทดสอบ (NCTC) ฝายวจิยักราฟนและนวัตกรรมการพิมพอิเล็กทรอนิกส (GPERD) Dual-Use ศูนยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครือ่งมือแพทย (A-MED) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ 
(NBT) ศูนยโอมิกสแหงชาติ (NOC) และ อวท. (TMC) 
 
 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 
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ตารางที่ 2-5 ปริมาณของเสียอันตรายแยกตามประเภทของของเสียของหนวยงานภายใตสังกัดสำนักงานกลาง ที่สงเขาระบบการจัดการของเสียอันตรายที่อาคารเตาเผาประจำป
งบประมาณ 2563 
 

ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวม

CW 0 0.00

IW 45 4.90          2.60          2.80          4.20          5.30          5.60          7.60          3.10          5.40          5.10          6.00          4.30          56.90              
หลอดไฟหมดอายุ

การใชงาน 5 34.00        8.50          21.50        10.00        74.00              

แบตเตอร่ี ถานไฟฉาย 1 10.00        10.00              

CW 6 -           -           6.00          -           7.00          -           -           -           6.50          5.00          -           24.50              

IW 88 144.00      103.50      106.00      80.50        98.50        179.50      98.00        94.50        137.00      131.00      174.50      105.00      1,452.00          
หลอดไฟหมดอายุ

การใชงาน 1 153.00      153.00            

CW 28 58.00        84.00        23.50        42.50        54.00        49.00        34.50        10.00        27.50        10.00        28.00        20.50        441.50            

IW 29 39.00        38.00        13.00        33.00        50.50        91.50        50.50        18.50        51.30        18.00        89.50        40.00        532.80            

CW 5 -           -           -           16.00        52.50        14.00        -           3.50          86.00              

IW 11 19.50        -           19.00        12.00        21.00        39.50        10.00        8.00          17.50        6.50          153.00            

CW 14 39.50        25.50        39.50        153.50      30.00        29.00        16.00        21.00        43.00        397.00            

IW 9 2.00          2.50          2.50          13.00        14.50        34.50              

CW 4 -           -           -           21.00        8.50          10.20        39.70              

IW 43 45.50        28.00        50.00        53.50        24.00        147.80      52.50        81.30        112.90      168.50      231.60      247.95      1,243.55          

CW 8 7.50          10.00        1.50          28.00        24.00        71.00              

IW 9 10.00        18.00        6.50          17.50        52.00              

352.40      315.60      220.30      265.20      394.80      684.90      273.10      315.40      437.10      395.30      644.10      523.25      4,821.45         รวม

ฝายวิจัยกราฟนและนวัตกรรมการพิมพ

อิเล็กทรอนิกส

(GPERD) Dual-Use

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก

และเคร่ืองมือแพทย

(A-MED)

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ

(NBT)

ศูนยโอมิกสแหงชาติ (NOC)

ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ

(NCTC)

หนวยงาน
ประเภท

ของเสียอันตราย

จาํนวนครั้ง

ท่ีสง

ปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงเผาทําลาย (กิโลกรัม)

อาคาร สก.  อาคารสราญวิทย 

และสถานพยาบาล สวทช.

บานวิทยาศาสตรสิรนิธร 

(Sirindhorn Science Home)

 
 
หมายเหตุ : CW คอื ของเสียสารเคมี (Chemical Waste)  IW คือ ขยะติดเช้ือปนเปอนสารเคม ี(Infectious Waste) 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 
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รูปท่ี 2-2 ปริมาณของเสียอันตราย ประเภทขยะตดิเชื้อปนเปอนสารเคมี และของเสียสารเคมีเสื่อมสภาพ จากหนวยงานตางๆ ประจำปงบประมาณ 2563 
 
 



รายงานสรปุผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 

ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สำนักงานกลาง                      16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2-3 คารอยละ (%) ปริมาณของเสียอันตรายจากหนวยงานตางๆ ประจำปงบประมาณ 2563 

 
 

 



รายงานสรปุผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 
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อาคารสํานกังานกลาง สราญ
วทิย ์สถานพยาบาล

3% 

บา้นวทิยาศาสตรส์ิรนิธร (SSH)
34%

ศูนยบ์รกิารวเิคราะหท์ดสอบ 
(NCTC)

20%

ฝ่ายวจิยักราฟีนและนวตักรรม
การพมิพอ์เิล็กทรอนิกส ์(GPERD) 

Dual-Use
5%

ศูนยว์จิยัเทคโนโลยสีงิอํานวย
ความสะดวก

และเครอืงมอืแพทย ์(A-MED)
9%

ธนาคารทรพัยากรชวีภาพ
แห่งชาต ิ(NBT)

27%

ศูนยโ์อมกิสแ์ห่งชาต ิ(NOC)
2%

 
รูปท่ี 2-4 คารอยละ (%) ปริมาณของเสียอันตรายจากหนวยงานภายใตสังกัดสำนักงานกลาง ประจำปงบประมาณ 2563 
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รูปท่ี 2-5 แนวโนมการเพิ่ม-ลดของปริมาณของเสียอันตรายท่ีสงมาเผาทำลายจากหนวยงานตางๆ 
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ตารางที่ 2-6 ปริมาณของเสียอันตรายที่ไมสามารถเผาทำลายได (Non-Combustion) และคาใชจายทีศู่นยแหงชาตติองบริหารจัดการ ปงบประมาณ 2560 ถึง 2563 
 

ความถ่ีในการสง

กําจัด (คร้ัง)

นํ้าหนักของเสีย 

(กก.)
คาใชจาย (บาท)

ความถ่ีในการสง

กําจัด (คร้ัง)

นํ้าหนักของเสีย 

(กก.)
คาใชจาย (บาท)

ความถ่ีในการสง

กําจัด (คร้ัง)

นํ้าหนักของเสีย 

(กก.)
คาใชจาย (บาท)

ความถ่ีในการสง

กําจัด (คร้ัง)

นํ้าหนักของเสีย 

(กก.)
คาใชจาย (บาท)

ศอ. 1 เหมา 1 คันรถ 46,000         1 เหมา 1 คันรถ 46,000         1 เหมา 1 คันรถ 46,000         1 เหมา 1 คันรถ 25,000         

ศช. 1 เหมา 1 คันรถ 46,000         1 เหมา 1 คันรถ 46,000         1 เหมา 1 คันรถ 46,000         1 เหมา 1 คันรถ 53,000         

ศว. 1 เหมา 1 คันรถ 46,000         1 เหมา 1 คันรถ 46,000         1 เหมา 1 คันรถ 46,000         1 เหมา 1 คันรถ 89,185        

ศน. 1 เหมา 1 คันรถ 46,000         1 เหมา 1 คันรถ 46,000         1 เหมา 1 คันรถ 46,000         1 เหมา 1 คันรถ 25,000         

อวท. 1 เหมา 1 คันรถ 46,000         1 เหมา 1 คันรถ 46,000         2 เหมา 2 คันรถ 79,755         

สก. 1 เหมา 2 คันรถ 92,000         1 เหมา 2 คันรถ 92,000         1 เหมา 2 คันรถ 92,000         1 เหมา 1 คันรถ 30,000         

รวม 5 เหมา 6 คันรถ 276,000      6 เหมา 7 คันรถ 322,000      6 เหมา 7 คันรถ 322,000      7 เหมา 7 คันรถ 301,940      

ปงบประมาณ 2563

ขอมูลของเสียอันตรายท่ีไมสามารถเผาทําลายได ปงบประมาณ 2560 - 2563

หนวยงาน ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562
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ตารางที่ 2-7 ลำดับการจดัการของเสียอันตรายที่ไมสามารถเผาทำลายได (Non-Combustion) ปงบประมาณ 2563 
 

วันท่ี / เดือน / ป พ.ศ. หนวยงาน

9 ธันวาคม 2562 ศช.

10 มีนาคม 2563 อวท.

30 เมษายน 2563 ศว.

30 มิถุนายน 2563 ศน.

7 สิงหาคม 2563 ศอ.

 24 กันยายน 2563 สก.

วันท่ีและลําดับการจัดการของเสียอันตรายท่ีไมสามารถเผาทําลายได ปงบประมาณ 2563
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บทที่ 3 
ขอมูลการจัดการขนสง กำจัด และเผาของเสียอันตราย 

 
3.1 ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่ถูกเผาทำลาย 

ในปงบประมาณ 2563 ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สำนักงานกลาง ไดมีการทดสอบระบบ
เตาเผาประจำสัปดาห ทั้งสิ้น 53 ครั้ง และทำการเผาของเสียอันตรายตามปกติรวมทั้งสิ้น 21 ครั้ง แสดงดังตาราง
ท่ี 3-1 โดยมีปริมาณของเสียอันตรายท่ีทำการเผาไป 4,250.80 กิโลกรัม คิดเปนปริมาณน้ำหนักขยะของเสีย
อันตรายเฉลี่ยที่ถูกเผาตอครั้งเทากับ 202 กิโลกรัม ซึ่งปริมาณน้ำหนักขยะของเสียอันตรายเฉลี่ยที่ถูกเผาตอครั้งมี
คานอยกวาปงบประมาณ 2562 อยูประมาณ 27 กิโลกรัม (ปงบประมาณ 2562 เผาไดเฉลี่ยตอครั้งเทากับ 229 
กิโลกรัม) เดือนที่ทำการเผาของเสียอันตรายไดปริมาณมากที่สุด 541.9 กิโลกรัม คือเดือนสิงหาคม 2563 เปน
การเผาทำลายจำนวน 2 ครั้ง รองลงมาคือเดือนกันยายน 2563 เผาของเสียอันตรายเปนจำนวน 435.4 กิโลกรัม 
เมื่อพิจารณาจากขอมูลรายการของของเสียอันตรายที่นำไปเผาของทั้ง 2 เดือนท่ีกลาวมานั้นพบวามีการนำกัญชา
อบแหงซึ่งเปนของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการงานวิจัยของธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ (NBT) เผาไป
พรอมกับของเสียอันตรายประเภทสารเคมีที่ผานการใชงานแลว  

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

 

ตารางที่ 3-1 จำนวนครั้งที่เผาทำลายโดยเตาเผาของเสียอนัตราย สวทช. ประจำปงบประมาณ 2553 ถงึ 2563 

ปงบ

เดือน 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ตุลาคม 3 0* 0 1 1 2 2 2 0*** 1 1

พฤศจิกายน 4 0 0 4 2 2 2 2 1 2 1

ธันวาคม 3 0* 1 0* 1 0** 2 2 2 1 1

มกราคม 1 0* 2 2 1 0** 2 2 2 1 2

กุมภาพันธ 2 0* 3 2 3 1 1 2 1 0** 2

มีนาคม 4 0 0 3 2 2 2 1 2 2 2

เมษายน 4 3 0 1 0 0** 1 1 0**** 2 2

พฤษภาคม 1 5 0* 2 2 1 1 2 1 2 2

มิถุนายน 4 6 0* 1 2 2 2 2 2 2 2

กรกฎาคม 3 3 0* 2 2 0** 2 2 2 1 2

สิงหาคม 3 0* 0* 2 2 2 2 2 1 2 2

กันยายน 4 0 2 1 2 2 2 2 2 1 2

รวม 36 17 8 21 20 14 21 22 16 17 21  
หมายเหตุ : * ไมมีการเผาของเสียอันตรายเนื่องจากหยุดซอมบำรุงเตาเผาของเสียอันตราย 
 ** ไมมีการเผาของเสียอันตรายเน่ืองจากเตาเผาชำรดุ 

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

 

ในปงบประมาณ 2563 นี้ ฝายความปลอดภัยฯ ยังคงดำเนินการปฏิบัติตามแนวทางการคัดแยกของ
เสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมี/กากสารเคมี ออกเปน 3 กลุม คือ 1. กลุมของเสียอันตรายชนิดไวไฟหรือติด
ไฟไดงาย 2.กลุมของเสียอันตรายชนิดไมไวไฟ และ 3. กลุมของเสียอันตรายชนิดติดไฟยากหรือเผาแลวทำใหเกิด
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ควันดำ   โดยของเสียอันตรายกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 จะทำการเผาทำลายดวยเตาเผาของ สวทช. สวนกลุมที่ 3 
จะรวบรวมใหไดปริมาณมากพอและสงกำจัดภายนอก  ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณการใชน้ำมันในการเผาทำลายของเสีย
อันตรายโดยเนนการใชของเสียอันตรายที่ไวไฟเปนเชื้อเพลิงในการเผาไหมแทน ตลอดจนเปนการลดโอกาส    
การเกิดปญหาควันดำขณะทำการเผาของเสียอันตราย และชวยยืดอายุการใชงานเตาเผา เนื่องจากมีอายุการใช
งานมายาวนาน จึงไมเหมาะที่จะใชงานอยางหนักดวยการเผาของเสียปริมาณมาก 

 

ตารางที่ 3-2 ปริมาณของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมีที่เผาทำลาย ในปงบประมาณ 2553 ถึง 2563 
 

ปงบ

เดือน 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ตุลาคม 1,246.3     -           66.6      482.1        371.7     696.1     702.7     567.4     -        267.4     181.3     

พฤศจิกายน 1,695.9     83.3          -        794.1        634.5     688.6     631.3     550.5     270.9     464.0     206.4     

ธันวาคม 1,025.6     -           491.45   -           352.5     -        748.2     550.9     539.8     263.8     203.4     

มกราคม 397.4       -           1,112.7   513.7        179.2     -        723.1     567.6     430.4     196.0     372.3     

กุมภาพันธ 795.3       -           1,809.8   495          663.22   238.70   288.4     422.2     235.2     -        384.1     

มีนาคม 1,975.8     61.8          109.2     766          617.9     568.3     641.6     284       519.6     465.0     377.6     

เมษายน 1,996.9     1,684.6      12.8      403.5        -        -        226.1     278.6     -        504.2     378.6     

พฤษภาคม 478.3       2,399.6      -        586.2        528.2     333.2     339.8     526.5     294.8     437.8     401.2     

มิถุนายน 1,958.3     2,948.5      -        471.6        490.7     605.7     683.3     537.2     518.2     438.8     381.2     

กรกฎาคม 1,513.5     1,179.2      -        600.5        526.7     -        626.3     525.2     521.5     248.8     387.4     

สิงหาคม 1,528.3     -           -        606.1        530.2     737.6     568.9     466.5     266.8     374.3     541.9     

กันยายน 1,639.4     67.8          1,129.1   308.9        586.1     758.2     540.5     544.1     518.8     232.4     435.4     

รวม 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   4,250.8   

ปริมาณของเสียอันตรายประเภทสารเคมีท่ีเผาทําลาย (กิโลกรัม)

 
 

3.2 ของเสียอันตรายที่จัดสงใหหนวยงานภายนอกรับไปกำจัด 
ในปงบประมาณ 2563 ไดทำการแยกประเภทขยะของเสียอันตราย เพ่ือใหหนวยงานภายนอกที่

ไดรับใบอนุญาตใหดำเนินการอยางถูกตองตามกฎหมาย รับดำเนินการขนสงและกำจัด โดยแบงเปน  3 ประเภท 
ดังตอไปนี้ 

3.2.1 ของเสียอันตรายประเภทของเสียติดเชื้อ/ปนเปอนสารเคมี ในปงบประมาณ 2563 นี้ยังคง
วาจางหางหุนสวนจำกัด ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส ดำเนินการขนสงและกำจัด เปนจำนวน 52 ครั้ง น้ำหนัก
รวมที่สงไป 40,471.84 กิโลกรัม ท้ังนี้มีของเสียติดเชื้อปนเปอนสารเคมีท่ีสงกำจัดตั้งแตปงบประมาณ 2549 ถึง 
2563 รวมทั้งสิ้น 275,542.4 กิโลกรัม ดังแสดงในตารางที่  3-3 สวนตารางที่ 3-4 เปรียบเทียบรอยละของการ
เพิ่ม-ลด ปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีที่สงออกใหหนวยงานภายนอกดำเนินการขนสงกำจัด ตั้งแต
ปงบประมาณ 2549 ถึง 2563 และรูปที่ 3-1 แสดงถึงแนวโนมปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีที่สงออกให
หนวยงานภายนอกดำเนินการขนสงและกำจัด 

3.2.2 ของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมี/กากสารเคมี ในปงบประมาณ 2563 นี้ ไดวาจาง
บริษัทฟอรซี คอรปอเรชั่น จำกัด ดำเนินการขนยายไปกำจัด 4 ครั้ง น้ำหนักรวมท่ีสงไป 32,370 กิโลกรัม ดัง
แสดงในตารางที่ 3-5 ทั้งนี้มีของเสียสารเคมีที่เริ่มสงกำจัด ตั้งแตปงบประมาณ 2555 ถึง 2563 รวมทั้งสิ้น 
169,640.50 กิโลกรัม สวนตารางท่ี 3-6 เปรียบเทียบรอยละของการเพ่ิม-ลด ปริมาณของเสียอันตรายประเภท
ของเสียสารเคมี/กากสารเคมี ที่สงออกใหหนวยงานภายนอกดำเนินการขนสงกำจัด ตั้งแตปงบประมาณ 2555 
ถึง 2563 
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ตารางท่ี 3-3 ปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีท่ีสงใหบริษัทเอกชนรับไปกำจัดปงบประมาณ 2549 ถึง 2563 
 

ปงบ

เดือน 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ตุลาคม 0 180.2     479.0     661.0        207.0        709.0        353.0        1,233.0      2,351.0      1,685.69    1,957.38    2,358.30    2,327.26    2,723.69    3,861.60    

พฤศจิกายน 0 267.7     426.0     384.0        1,078.5      680.0        0 1,378.0      2,434.0      1,269.09    1,545.65    2,489.70    2,611.63    4,426.34    3,520.90    

ธันวาคม 0 217.3     281.0     656.0        589.0        1,378.0      1,108.0      1,172.0      1,198.0      1,130.05    1,243.74    2,792.10    2,303.88    2,802.55    2,952.60    

มกราคม 200.0      391.0     459.0     413.0        597.0        695.0        897.0        956.0        1,085.0      1,157.14    1,459.98    2,680.80    2,260.00    3,534.00    3,570.70    

กุมภาพันธ 214.0      343.0     547.0     510.0        556.0        716.0        1,194.0      1,358.0      1,385.0      1,322.12    1,732.28    2,823.40    2,999.90    3,114.04    3,479.00    

มีนาคม 257.0      239.2     608.0     305.0        2,125.0      1,022.0      1,040.0      1,405.0      1,590.4      1,458.34    1,639.43    3,860.90    3,349.00    3,780.02    3,451.00    

เมษายน 0 0 338.0     711.0        441.0        678.5        849.4        1,085.0      1,360.2      977.35       2,030.70    2,622.87    2,331.40    2,570.97    3,204.00    

พฤษภาคม 390.3      889.3     396.0     711.0        2,445.0      931.5        1,072.1      1,104.0      1,632.9      1,152.23    1,293.12    2,231.71    3,701.50    3,704.38    2,432.00    

มิถนุายน 226.0      299.3     453.0     515.0        453.0        1,151.0      1,030.5      757.0        1,322.3      1,599.35    2,163.27    3,477.88    3,811.80    3,240.23    3,495.50    

กรกฎาคม 174.0      296.3     1,058.0   486.0        1,333.0      911.0        1,723.5      2,171.0      1,387.1      1,922.31    2,060.26    2,827.81    3,237.00    3,402.63    3,734.00    

สิงหาคม 242.0      301.8     632.0     654.0        545.0        859.0        1,255.0      1,386.0      1,777.1      1,615.16    1,914.36    3,236.62    3,703.64    3,824.74    3,337.00    

กันยายน 77.0        541.5     411.0     668.0        968.0        955.0        1,160.0      1,139.0      1,325.2      1,580.44    2,456.40    2,681.83    3,126.52    3,526.80    3,433.54    

รวม 1,780.3    3,966.6   6,088.0   6,674.0      11,337.5    10,686.0    11,682.5    15,144.0    18,847.9    16,869.27   21,496.57   34,083.92   35,763.53   40,650.39   40,471.84   

ปรมิาณขยะติดเช้ือปนเปอนสารเคมีท่ีสงกําจัด (กิโลกรัม)

 
 
หมายเหตุ :  สง Activated Carbon ทีใ่ชแลวสงไปกำจัดรวมกับขยะติดเช้ือปนเปอนสารเคมี 
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3.2.3 ของเสียประเภทของเสียอันตรายที่ไมสามารถเผาทำลายได (Non-Combustion) ที่ศูนย
แหงชาติตางๆ บริหารจัดการภายในศูนยฯเอง เปนของเสียอันตรายที่ประกอบไปดวย เศษแกวแตก เศษกระจก
ปนเปอน (แผน Solar cell) ภาชนะปนเปอน กระปองสเปร สารเคมี ขวดสารเคมีเปลา แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย 
หลอดไฟ แผงวงจร ตลับหมึกพิมพ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส Polymer Resin น้ำมันเครื่อง สารเคมีเสื่อมสภาพ 
(กรด) สารเคมีเสื่อมสภาพสถานะของแข็ง  สารเคมีเสื่อมสภาพ (ไวไฟ) น้ำหลอเย็น น้ำมันปาลม เปนตน ของเสีย
อันตรายเหลาน้ีจะจัดเก็บไวในหองพักของเสียอันตรายท่ีอยูภายใตการดูแลของศูนยแหงชาติ และต้ังแต
ปงบประมาณ 2560 เปนตนมาไดดำเนินการบริหารจัดการรวมกันทั้ง สวทช. โดยการจัดระบบหมุนเวียนเปนการ
ภายในระหวางทุกศูนยแหงชาติ รวมถึง สำนักงานกลาง ใหมีการหมุนเวียนจัดจางบริษัทเอกชนเขามาดำเนินการ
เก็บขนและกำจัดของเสียประเภทนี้ทุกๆ 2 เดือน ซึ่งในปงบประมาณ 2563 นี้ ยังคงวาจางบริษัทพีเอสที เอนไว
รอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการขนยายนำไปกำจัด 6 ครั้ง เปนการจางเหมา 6 คันรถ โดยมี
รายละเอียดลำดับการดำเนินการ และคาใชจายไดแสดงไวในบทที่ 2 กอนหนานี้ 
 
ตารางที่ 3-4 เปรียบเทียบรอยละของการเพิ่ม-ลด ปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมีที่สงออกใหหนวยงาน
ภายนอกดำเนินการขนสงกำจัด ตั้งแตปงบประมาณ 2549 ถึง 2563 
 

ปงบประมาณ ปริมาณขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี (กิโลกรัม) 
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 
2563 40,471.84 -0.4 
รวม 275,542.35  

 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 

 

ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สำนักงานกลาง 25 

 

 
รูปที่ 3-1 แนวโนมปริมาณขยะติดเช้ือปนเปอนสารเคมีท่ีสงออกใหหนวยงานภายนอกดำเนินการขนสงกำจัด 

ต้ังแตปงบประมาณ 2549 ถึง 2563 
 

ตารางท่ี 3-5 ปริมาณของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมี หลอดไฟเสื่อมสภาพ ถานไฟฉาย แบตเตอรี่
เสื่อมสภาพ ที่สงใหหนวยงานภายนอกนำไปดำเนินการขนสงและกำจัด ในปงบประมาณ 2563 
 

วันที่ขนยายสงกำจัด 
ประเภทของเสียอันตรายและปริมาณท่ีสงกำจัด (กิโลกรัม) 

สารเคมี หลอดไฟเสื่อมสภาพ 
ถานไฟฉาย แบตเตอรี่

เส่ือมสภาพ  
10 มกราคม 2563 8,830 0 0 
29 เมษายน 2563 9,750 0 0 

24 กรกฎาคม 2563 8,450 0 0 
22 กันยายน 2563 5,340 0 0 
24 กันยายน 2563 0 227 10. 

รวม 32,370 227 10 
 

จากตารางท่ี 3-5 พบวา ในปงบประมาณ 2563 ไดดำเนินการสงของเสียประเภทหลอดไฟ และ
ถานไฟฉาย แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ขนยายออกไปกำจัดพรอมกันกับของเสียอันตรายที่ไมสามารถเผาทำลายได 
(Non-Combustion) ที่มาจากการจัดระบบบริหารจัดการลดพื้นที่การจัดเก็บของเสียประเภทที่ไมสามารถสงเผา
ทำลายที่อาคารเตาเผาของเสียอันตรายไดฯ (เปนของเสียอันตรายที่ศูนยแหงชาติมีการบริหารจัดการเอง) เพื่อ
นำไปกำจัดใหมีความเหมาะสมและถูกวิธีตอไป  
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ตารางที่ 3-6 เปรียบเทียบรอยละของการเพิ่ม-ลด ปริมาณของเสียอันตรายประเภทของเสียสารเคมี/กาก
สารเคมี หลอดไฟ และถานไฟฉายแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ที่สงออกใหหนวยงานภายนอกดำเนินการขนสง
กำจัด ตั้งแตปงบประมาณ 2555 ถึง 2563 
 

ปงบประมาณ ปริมาณของเสียอนัตราย (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 
2563 32,370.00 +25.4 
รวม 169,640.50  

 

3.3 การใชน้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟาและน้ำประปา 

ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) ที่ใชในการเผาของเสียอันตรายรวมทั้งสิ้น 2,436 ลิตร มี
คาเฉลี่ยของอัตราการใชน้ำมันในการเผาของเสียอันตรายเทากับ 0.57 ลิตร/กิโลกรัมขยะ ซึ่งมีคาเพิ่มข้ึนเล็กนอย
จากปงบประมาณ 2562 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3-7 และตารางที่ 3-8 แสดงถึงปริมาณไฟฟาที่ใชในการ
เผาของเสียฯ ท้ังปมีคาเทากับ 819 หนวย ปริมาณสารเคมี (NaOH 50 %) ใชทั้งปเทากับ 365 กิโลกรัม  

ในสวนของน้ำประปาที่ใชสำหรับระบบบำบัดมลพิษทางอากาศของเตาเผาของเสียอันตรายนั้น 
ตั้งแตปงบประมาณ 2555 ถึงปงบประมาณ 2563 ไมมีการใชน้ำประปาในกิจกรรมการเผาทำลายของเสีย 
เนื่องจากไดนำน้ำที่ผานระบบบำบัดน้ำเสียมาใชในกิจกรรมการเผาทำลายของเสียอันตราย จึงลดปริมาณการใช
น้ำประปาสำหรับกิจกรรมการเผาทำลายของเสียอันตรายรอยละ 100 จากปงบประมาณ 2555 
 

ตารางที่ 3-7 ปริมาณน้ำมันเช้ือเพลิง (น้ำมันดีเซล)ใชในการเผา ปริมาณของเสียอันตรายที่เผา และอัตราการ
ใชน้ำมันในการเผาของเสีย ปงบประมาณ 2563 

เดือน ป 
น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช 

(ลิตร) 
ปริมาณของเสียอันตรายที่

ทำการเผา (กิโลกรัม) 
อัตราการใชน้ำมัน 
(ลิตร/กิโลกรัม) 

ตุลาคม 2562 102 181.3 0.56 
พฤศจิกายน 2562 110 206.4 0.53 
ธันวาคม 2562 115 203.4 0.57 
มกราคม 2563 221 372.3 0.59 
กุมภาพันธ 2563 221 384.1 0.58 
มีนาคม 2563 236 377.6 0.63 
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ตารางที่ 3-7 ปริมาณน้ำมันเช้ือเพลิง (น้ำมันดีเซล)ใชในการเผา ปริมาณของเสียอันตรายท่ีเผา และอัตราการ
ใชน้ำมันในการเผาของเสีย ปงบประมาณ 2563 (ตอ) 
 

เดือน ป 
น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช 

(ลิตร) 
ปริมาณของเสียอันตรายที่

ทำการเผา (กิโลกรัม) 
อัตราการใชน้ำมัน 
(ลิตร/กิโลกรัม) 

เมษายน 2563 215 378.6 0.57 
พฤษภาคม 2563 222 401.2 0.55 
มิถุนายน 2563 225 381.2 0.59 
กรกฎาคม 2563 208 387.4 0.54 
สิงหาคม 2563 321 541.9 0.59 
กันยายน 2563 240 435.4 0.55 

รวม 2,436.00 4,250.80  
ปงบประมาณ 2563 คาเฉลี่ยอัตราการใชน้ำมัน 0.57 ลิตร ตอ ของเสียอันตราย 1 กิโลกรัม 

 
 

จากตารางท่ี 3-7 พบวามีการใชน้ำมันเชื้อเพลิงในการเผาทำลายของเสียอันตรายในปริมาณ 2,436 
ลิตร และในการทดสอบระบบเตาเผาของเสียอันตรายทุกสัปดาห ที่มีการทดสอบจุดหัวเผาจะมีการใชน้ำมัน
เชื้อเพลิงตลอดทั้งปงบประมาณ 148 ลิตร ดังนั้นในปงบประมาณ 2563 นี้ จึงมีการใชน้ำมันเชื้อเพลิงของระบบ
เตาเผาของเสียอันตรายรวมทั้งสิ้น 2,584 ลิตร และจากขอมูลที่ปรากฎในตารางที่ 3-7 จะพบวาโดยสวนใหญ
ดำเนินการเผาของเสียฯ ไดอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง มีเพียงชวงไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ 2563 คือเดือน
ตุลาคมถึงธันวาคม 2562 มีการเผาของเสียฯเพียง 1 ครั้งตอเดือน เนื่องจากมีปริมาณของเสียฯ ไมเพียงพอตอ
การเผาในรอบท่ี 2 ของเดือน ซึ่งจะมีความไมคุมคาหากดำเนินการเผาของเสียในปริมาณเฉลี่ยที่นอยกวา 180 
กิโลกรัมของเสีย  
 

ตารางที่ 3-8 ปริมาณไฟฟา นำ้ประปา และสารเคมีที่ใชในการเผาของเสียอันตราย ปงบประมาณ 2563 
 

เดือน ป 
ปริมาณของเสีย

อันตรายที่ทำการเผา 
(กิโลกรัม) 

ปริมาณที่ใช  

ไฟฟา  
 (หนวย) 

น้ำประปา  
(หนวย) 

สารเคมี  (NaOH 50 %) 
 (กิโลกรัม) 

ตุลาคม 2562 181.3 35  30 
พฤศจิกายน 2562 206.4 32  30 
ธันวาคม 2562 203.4 42  30 
มกราคม 2563 372.3 73  30 
กุมภาพันธ 2563 384.1 73  30 
มีนาคม 2563 377.6 77  30 
เมษายน 2563 378.6 70  30 
พฤษภาคม 2563 401.2 80  30 
มิถุนายน 2563 381.2 81  30 
กรกฎาคม 2562 387.4 76  30 
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ตารางที่ 3-8 ปริมาณไฟฟา นำ้ประปา และสารเคมีที่ใชในการเผาของเสียอันตราย ปงบประมาณ 2563 
(ตอ) 
 

เดือน ป 
ปริมาณของเสีย

อันตรายที่ทำการเผา 
(กิโลกรัม) 

ปริมาณที่ใช  

ไฟฟา  
 (หนวย) 

น้ำประปา  
(หนวย) 

สารเคมี  (NaOH 50 %) 
 (กิโลกรัม) 

สิงหาคม 2563 541.9 101  35 
กันยายน 2563 435.4 79  30 

รวม 4,250.80 819 0 365 
หมายเหตุ: 

1. ปรมิาณการใชไฟฟา อาจไมแปรผันตามปริมาณของเสียอันตรายที่ทำการเผา ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนๆดวย เชน มกีารใชงานตูแชขยะ
ติดเชื้อปนเปอนสารเคมีเพื่อรอการสงกำจัด, การใชงานพัดลมไอน้ำเพื่อระบายความรอน เปนตน 

2. เริ่มมกีารใชน้ำที่ผานการบำบัดจากระบบบำบัดนำ้เสียรวมของ สวทช. มาใชในกิจกรรมการเผาทำลายของเสียอันตราย เดือนกุมภาพันธ 
2555 
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บทที่ 4 
คาใชจายในการกำจัดทำลายของเสียอันตราย 

 
คาใชจายในการกำจัดทำลายของเสียอันตรายท้ังหมดตลอดท้ังปงบประมาณ 2563 รวมทั้งสิ้น 

1,936,984.33 บาท  แบงออกเปน  

- คาใชจายประจำ (Fix Cost) 74,559.00 บาท 

- คาใชจายผันแปร (Vary Cost) 1,862,425.33 บาท 
รายละเอียดของคาใชจายตางๆ ในแตละรายการแสดงในตารางท่ี 4-1 
เมื่อนำคาใชจายทั้งหมดในป 2563 ที่ใชในการกำจัดของเสียอันตราย (คาใชจายในการเผาทำลาย

ของเสีย 4,250.80 กิโลกรัมดวยเตาเผา รวมคาใชจายในการสงขยะติดเชื้อปนเปอนสารเคมี(IW) ปริมาณ 
40,471.84 กิโลกรัม และของเสียสารเคมี(CW) ปริมาณ 32,370.00 กิโลกรัม ไปใหบริษัทเอกชนรับไปกำจัด ซึ่ง
ปริมาณของเสียดังที่กลาวมาจะมีปริมาณรวมทั้งหมด 77,092.64 กิโลกรัม) มาคำนวณหาคาใชจายตอหนวยของ
การกำจัดของเสียอันตรายจะมีคาเทากับ 25.13 บาท/กิโลกรัม (ไมคิดรวมคาเสื่อมราคาของเตาเผาของเสีย
อันตราย) เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2562 พบวามีคาเพ่ิมขึ้น 0.17 บาทตอกิโลกรัมของเสีย คิดเปนรอย
ละ 0.68 ของราคาคาใชจายตอหนวยการเผาของเสียอันตรายที่เพิ่มข้ึนมา 

จากราคาคาใชจายตอหนวยการเผาของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2563 นี้พบวามีคาใชจาย
ประจำ (Fix cost) ท่ีมีจำนวนลดลงจากปที่ผานมาเนื่องจากมีการดำเนินการตรวจวัดอากาศเสียท่ีปลองเตาเผา
และตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยแบบ Ambient Air 24 ชั่วโมง เพียง 1 ครั้ง 
เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผานมา (ตามกำหนดการแผนงานตรวจวัดดานสิ่งแวดลอมวางแผนดำเนินการตรวจวัด
คุณภาพอากาศปละ 2 ครั้งคือชวงเดือนมีนาคม และกันยายน ของทุกป  แตเนื่องดวยสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหในปงบประมาณ 2563 ทางหนวยงานที่เขามาดำเนินการ
เก็บตวัอยางและตรวจวัดคุณภาพอากาศ สามารถเขามาดำเนินการไดเพียง  1 ครั้ง) สวนคาใชจายผันแปร (Vary 
cost) นั้นพบวาเพ่ิมขึ้นมาจากปงบประมาณ 2562 คาใชจายท่ีเพิ่มขึ้นเหลานี้สวนใหญมาจากปริมาณของเสีย
อันตรายเพิ่มสูงขึ้นมากกวาทุกป ที่สงไปกำจัดโดยหนวยงานภายนอก คาแรงของผูปฏิบัติงาน รวมถึงคาน้ำมัน
เชื้อเพลิง และคาไฟฟาที่ใชสำหรับการเผาของเสียอันตราย เปนตน 

มีการคดัแยกของเสียอันตรายออกเปน 3 กลุม เพื่อลดปริมาณการใชน้ำมันในการเผาทำลายของเสีย
อันตราย โดยเนนการใชของเสียอันตรายท่ีไวไฟเปนเชื้อเพลิงในการเผาไหมแทนน้ำมัน ตลอดจนมีการนำน้ำที่ผาน
การบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ สวทช. มาใชกับระบบบำบัดมลพิษทางอากาศของเตาเผาทำใหไมมีการ
นำน้ำประปามาใชกับระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ   ดังรายละเอียดที่ไดกลาวไวแลวบทที่ 3 (หัวขอ 3.3 การใช
น้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟา และน้ำประปา)  ในสวนของราคาน้ำมันดีเซลนั้นพบวาราคาเฉลี่ยในปงบประมาณ 2563 
เทากับ 28.85 บาท/ลิตร ซ่ึงมีราคาเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากปงบประมาณ 2562 เทากับ 1.08 บาท คิดเปนรอยละ 
3.89 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4-2 และรูปท่ี 4-1 

ในสวนคาใชจ ายในการกำจัดทำลายของเสียอันตรายที่ ไม สามารถเผาทำลายได  (Non-
Combustion) ซึ่งเปนของเสียอันตรายที่ศูนยแหงชาติมีการบริหารจัดการเองที่ไดกลาวถึงคาใชจายในบทที่ 2
แลวนั้น จะไมนำมาคิดรวมกับคาใชจายในการกำจัดทำลายของเสียอันตรายท่ีสงเขาระบบการจัดการของเสีย
อันตรายเนื่องจากเปนการดำเนินงานลักษณะการจางเหมาเปนคันรถในการขนยายไปกำจัดขึ้นอยูกับปริมาณของ
เสียประเภทนี้ในแตละชวงเวลานั้นๆ โดยการจางเหมาน้ีจะไมมีการชั่งบันทึกน้ำหนกัของของเสียในแตละประเภท
ท่ีสงไปกำจัด 
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อยางไรก็ตามในปงบประมาณ 2563 นี้ จะไมนำคาเสื่อมราคาของการกอสรางเตาเผาพรอมอาคาร 
มาคิดคำนวนหาคาใชจายตอหนวยการกำจัดของเสีย เนื่องจากเตาเผามีอายุการใชงานมากกวา 10 ปแลว จึงไม
สามารถคำนวนคาเสื่อมราคาไดอีก แตอยางไรก็ตามในสวนของคาใชจายผันแปร ยังคงมีคาการปรับปรุงซอมแซม
อุปกรณของระบบเตาเผาของเสียอันตรายท่ีเกิดการชำรุดเสียหาย และเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน ตาม
รายการทีไ่ดแสดงในตารางที่ 4-1 

 

ตารางที่ 4-1 คาใชจายของระบบเตาเผาของเสียอันตราย ประจำปงบประมาณ 2563 
 

รายการ จำนวน หนวย จำนวนเงิน (บาท) 
1. คาใชจายประจำ (Fix Cost)    
คาบริการตรวจวัดดานส่ิงแวดลอมและสอบเทียบเครื่องมือวัด    
1.1 คาตรวจวัดอากาศเสียที่ปลองเตาเผา  1 ครั้ง 23,500.00 
1.2 คาตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบ อวท. แบบ Ambient Air 24 
ชั่วโมง 

1 ครั้ง 25,400.00 

1.3 คาตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทำงาน 1 ครั้ง 11,000.00 
1.3 คาสอบเทียบหัววัดอุณหภูมิอุปกรณเตาเผาของเสียอันตราย 1 ครั้ง 14,659.00 

รวมคาใชจายประจำ (Fix Cost)   74,559.00 
2. คาใชจายผันแปร (Vary Cost)    
คาดำเนินการ    
2.1 คาน้ำมันเช้ือเพลิง  2,584  ลิตร 74,548.40 
2.2 คาไฟฟา 819 หนวย 2,947.35 
2.3 คานำ้ประปา 0 หนวย 0 
2.4 คาสารเคมี (NaOH 50%) 365 กิโลกรัม 6,898.50 
2.5 คาแรงเจาหนาที่ขนขยะไปเตาเผา1 464 คน-ชม. 46,400 
2.6 เจาหนาที่รบัขยะที่เตาเผา2 464 คน-ชม. 32,480 
2.7 คาแรงเจาหนาท่ีควบคุมระบบการจัดการของเสีย3 1,304 คน-ชม. 173,128 
2.8  คาจางเหมาบริษัทเอกชนกำจัดของเสียอันตราย (IW)4 40,471.84 กิโลกรัม 485,662.08 
2.9  คาจางเหมาบริษัทเอกชนกำจัดของเสยีสารเคมี (CW) 4 ครั้ง    
- คากำจัดสารเคมีเสื่อมสภาพ 32,370.00 กิโลกรัม 1,039,077 
คาวัสดุอุปกรณสิ้นเปลือง    
แบตเตอรี่หัววัดคาความเปนกรดดางของบอน้ำหมุนเวียน 1 ชุด 1,284 
คาวัสดุอุปกรณ จางเหมาซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง    
ไมมีการซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง - - - 

รวมคาใชจายผันแปร (Vary Cost)   1,862,425.33 

รวมคาใชจายท้ังสิ้น   1,936,984.33 
หมายเหตุ:  
1. อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม คือ เจาหนาที่ขนขยะไปเตาเผา 1 คน ทำงาน 232 ครั้ง ครั้งละ 2 ชม. ชม. ละ 100 บาท 
2. อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม คือ เจาหนาที่รบัขยะที่เตาเผา 1 คน ทำงาน 232 ครั้ง ครั้งละ 2 ชม. ชม. ละ 70 บาท 
3. อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม 

3.1 จนท.1 (ทำงานระบบการจัดการของเสีย 4 ชม. ตอวัน (4 คน-ชม.) ใน 1 ปมีวันทำงาน 242 วัน คาแรง 125 บาท/ชม.) 
คิดเปน 968 คน-ชม. เปนจำนวนเงิน 121,000 บาท 
3.2 จนท.2 (ทำงานระบบการจัดการของเสีย 8 ชม. ตอวัน (8 คน-ชม.) ใน 1 ปมีวันทำงาน 21 วัน  คาแรง 208 บาท/ชม.) 
คิดเปน 168 คน-ชม. เปนจำนวนเงิน 26,928 บาท 
3.3 จนท.3 (ทำงานระบบการจัดการของเสีย 8 ชม. ตอวัน (8 คน-ชม.) ใน 1 ปมีวันทำงาน 21 วัน  คาแรง 150 บาท/ชม.) 
คิดเปน 136 คน-ชม. เปนจำนวนเงิน 25,200 บาท 

4. อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมคาจางเหมาบริษัทเอกชนกำจัดของเสียอันตราย (IW) จำนวนเงนิ 12 บาทตอกิโลกรัมขยะ 
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ตารางที่ 4-2 คาใชจายตอหนวยการกำจัดของเสียอันตราย และราคาน้ำมันดีเซลปงบประมาณ 2546 ถึง 
2563 

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

2563 25.13 +0.17 28.85 +3.89 

หมายเหตุ :*  ราคาน้ำมันขายปลีกของปม ปตท.  
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รูปที่ 4-1 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยและคาใชจายตอหนวยการกำจัดในแตละปงบประมาณ 
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บทที่ 5 
การเฝาระวังควบคุมมลพิษทางอากาศและสภาพแวดลอมจากการเผาทำลายของเสียอันตราย 

 
5.1 ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ 

ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศของเตาเผาของเสียอันตรายประกอบดวย สครับเบอรแบบเปยก         
(Wet Scrubber) ที่ใชสารละลายดาง (NaOH) ในการฟอกไอกรดและอากาศเสีย และหอดูดซับ (Adsorbtion 
Chamber) ที่ใช Activated Carbon ในการดูดซับกลิ่นไอระเหยสารอินทรียและบำบัดมลพิษทางอากาศกอน
ปลอยออกสูบรรยากาศ การบำรุงรักษาระบบบำบัดมลพิษทางอากาศจะทำการตรวจสภาพเปนรายไตรมาส ปละ 
4 ครั้ง 

การซอมบำรุงเตาเผาของเสียอันตรายใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงาน และทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามที่ไดออกแบบไวเปนสิ่งสำคัญอยางหนึ่งในการปองกันมลพิษทางอากาศ ในปงบประมาณ 2563 
นี้ ยังคงมีการดำเนินการตรวจสอบอุปกรณเตาเผาของเสียฯเปนการตรวตสอบดวยสายตา การเปดอุปกรณ
ตรวจสอบดานใน โดยแบงเปนชวงเวลา กอนเผา ในระหวางการเผา และหลังจากที่เผาของเสียอันตรายเสร็จ
เรียบรอยแลว ซึ่งพบวา อุปกรณเตาเผาของเสียอันตรายโดยสวนใหญยังอยูในสภาพที่ยังสามารถใชงานได แตดวย
สภาพและอายุการใชงานของตัวเตาเผาเอง จะตองไมถูกใชงานอยางหนัก มีการเผาของเสียอันตรายไดในลักษณะ

แบบประคับประคอง คือเผาไดประมาณเดอืนละ 2 ครั้ง และในสวนของ Activated Carbonที่ใชงานอยูปจจุบัน
นี้ยังมีประสิทธิภาพในการดูดซับท่ีดี จึงไมมีความจำเปนที่จะตองเปลี่ยนวัสดุดูดซับ จากบันทึกผลการตรวจสอบ
และซอมบำรุงเตาเผาของเสียอันตราย ของปงบประมาณ 2563 สรุปไดดังตารางที่ 5-1  
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ตารางท่ี 5-1 ผลการตรวจสอบและซอมบำรุงเตาเผาของเสียอันตรายของปงบประมาณ 2563 
 

อุปกรณทีต่รวจสอบ การตรวจสอบกอนเผา การตรวจสอบในระหวางการเผา การตรวจสอบหลังการเผา รูปภาพประกอบ 

1. ตัวเตาเผาและหองเผา
ไหม 1 และ 2 

สภาพปูนในตัวเตาเผาหองท่ี 1 
เสื่อมสภาพเปนผงบริเวณพ้ืนเตา
และบริ เวณ รอยต อของแผ น
คอนกรีตเปนรองเกิดจากการกัด
กรอนของเตาเผาหองเผาไหมที่ 1 
หัววัดอุณหภูมิปกติ หองเผาไหม
ท่ี 2 ใชงานไดปกต ิ

สภาพผนังปูนมีสีแดงเนื่องจากโดน
ความรอนในการเผาสารเคมี พบ
การรั่วซึมของสารเคมีตกลงท่ีพ้ืนใน
ระหวางการเผา มีปริมาณเล็กนอย 

แผนคอนกรีตมีรอยแตกแตยังคง
สามารถเผาสารเคมีไดตามปกต ิ

 

2. พัดลมจายอากาศ ตัวที่ 1 
และ 2 

พัดลมทำงานไดตามปกต ิ พัดลมทำงานปกติและระบายควัน
ไดด ี

พัดลมทำงานไดตามปกต ิ
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ตารางท่ี 5-1 ผลการซอมบำรุงเตาเผาของเสียอันตรายประจำรายไตรมาส 1-4 ของปงบประมาณ 2563 (ตอ) 
 

อุปกรณทีต่รวจสอบ การตรวจสอบกอนเผา การตรวจสอบในระหวางการเผา การตรวจสอบหลังการเผา รูปภาพประกอบ 

3. หัวเผา ตัวท่ี 1 และ 2 หั ว เผาที่ 1 และ  2 ท ำงาน ได
ตามปกต ิ

หั ว เผ า ที่ 1 แ ล ะ  2 ท ำ ง าน ได
ตามปกต ิ

หั ว เผ า ท่ี 1 และ 2 ท ำงาน ได
ตามปกต ิ

 

4.ระบบปอนขยะ ร ะ บ บ ป อ น ข ย ะ ท ำ ง า น ได
ตามปกต ิ

กระบอกไฮดรอลิคเปดทำงานได
ตามปกต ิ

ร ะ บ บ ป อ น ข ย ะ ท ำ ง า น ได
ตามปกต ิ
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ตารางท่ี 5-1 ผลการซอมบำรุงเตาเผาของเสียอันตรายประจำรายไตรมาส 1-4 ของปงบประมาณ 2563 (ตอ) 
 

อุปกรณทีต่รวจสอบ การตรวจสอบกอนเผา การตรวจสอบในระหวางการเผา การตรวจสอบหลังการเผา รูปภาพประกอบ 

5. ระบบจายและเก็บน้ำมัน
เชื้อเพลิง 

การทำงานระบบจายทำงานได
ต าม ป ก ติ แ ล ะถั ง เ ก็ บ น้ ำ มั น
เชื้อเพลิงอยูในสภาพสมบูรณไม
พบรอยรั่วซึม 

การทำงานระบบจายทำงานได
ตามปกติ ไมอุดตัน จายน้ำมันได
ตลอดระยะเวลาการเผาของเสีย
อันตราย 

การทำงานระบบจายทำงานได
ต าม ป ก ติ แ ล ะถั ง เก็ บ น้ ำมั น
เชื้อเพลิงอยูในสภาพสมบูรณไม
พบรอยรั่วซึม 
อุปกรณการวัดระดับปริมาณ
น้ำมันอยูในสภาพสามารถใชงาน
ไดปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. หอลดอุณหภูม ิ พบการกัดกรอนและเปนสนิม
บางจุดของหอลดอุณหภูมิแต
ยงัคงสามารถทำงานไดตามปกต ิ

หอลดอุณหภูมิทำงานไดตามปกติ 
ไมพบรอยรั่วในระหวางการเผาของ
เสียอันตราย 

หอลดอุณหภูมิทำงานไดตามปกติ
ไมพบการชำรุดจากการเผาของ
เสียอันตราย 
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ตารางท่ี 5-1 ผลการซอมบำรุงเตาเผาของเสียอันตรายประจำรายไตรมาส 1-4 ของปงบประมาณ 2563 (ตอ) 
 

อุปกรณทีต่รวจสอบ การตรวจสอบกอนเผา การตรวจสอบในระหวางการเผา การตรวจสอบหลังการเผา รูปภาพประกอบ 

7. ปมสูบน้ำหมุนเวียน และ
บอน้ำหมุนเวียน 

ดำเนินการทดสอบป มสูบน้ ำ
หมุนเวียนทำงานไดตามปกต ิ
บอน้ำเสื่อมสภาพวัสดุเคลือบผิว
หลุดทำใหสเตรนเนอรอุดตันงาย 

ป มสู บ น้ ำหมุ น เวี ยน ทำงาน ได
ตามปกต ิ

ป มสูบน้ำหมุน เวียนทำงานได
ตามปกต ิ
ทำความสะอาดบอน้ำหมุนเวียน
ชะลางสเตรนเนอรที่อุดตันออก
เพ่ือลดการสะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ระบบฟอกอากาศ Activated carbon มี ส ภ า พ
พรอมใชงานไดตามปกต ิ

Activated carbon ใช งาน ได ดู ด
ซับกลิ่นและดักกรองฝุนไดด ี

Activated carbon มี ส ภ า พ
พรอมใชงานสำหรับการเผาของ
เสี ย อัน ตราย ในครั้ งถั ด ไป ได
ตามปกต ิ
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ตารางท่ี 5-1 ผลการซอมบำรุงเตาเผาของเสียอันตรายประจำรายไตรมาส 1-4 ของปงบประมาณ 2563 (ตอ) 
 

อุปกรณทีต่รวจสอบ การตรวจสอบกอนเผา การตรวจสอบในระหวางการเผา การตรวจสอบหลังการเผา รูปภาพประกอบ 

9. พัดลมดูดอากาศ ทำการอัดจาระบีที่ตลับลูกปนทั้ง
สองขาง ตรวจสายพาน พัดลมดูด
อากาศทำงานไดตามปกต ิ

พัดลมดูดอากาศทำงานไดตามปกต ิ พั ด ล ม ดู ด อ าก าศท ำงาน ได
ตามปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ปลองระบายควัน สภาพโครงสรางขอตอของปลอง
ควันเริ่มมีสนิมผุกรอน 

ป ล อ งควัน ใช งาน ได ต าม ป กติ  
สามารถระบายกลุมควันจากการ
เผาของเสียไดตามปกติ 

ปลองควันใชงานไดตามปกต ิ  
 
 
 
 
 

 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอนัตรายจากหองปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 

ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สำนักงานกลาง        39 

ตารางท่ี 5-1 ผลการซอมบำรุงเตาเผาของเสียอันตรายประจำรายไตรมาส 1-4 ของปงบประมาณ 2563 (ตอ) 
 

อุปกรณทีต่รวจสอบ การตรวจสอบกอนเผา การตรวจสอบในระหวางการเผา การตรวจสอบหลังการเผา รูปภาพประกอบ 

11. ตูควบคุม อุปกรณในตูควบตุม  แม็กเนติก   
เบรกเกอร  สายและจุดตอสาย 
ทดสอบระบบ ทำงานปกต ิ

อุปกรณในตูควบคุมทำงานปกต ิ อุปกรณในตูควบคุมทำงานปกต ิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. กลองวงจรปด สั งเกตภาพจากจอมอนิ เตอร
พบวากลองวงจรปดพรอมใชงาน 
ทำงานไดตามปกต ิ

สังเกตภาพจากจอมอนิเตอรพบวา
กลองวงจรปดพรอมใชงาน ทำงาน
ไดตามปกติ 

สั งเกตภาพจากจอมอนิ เตอร
พบวากลองวงจรปดพรอมใชงาน 
ทำงานไดตามปกต ิ
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ตารางท่ี 5-1 ผลการซอมบำรุงเตาเผาของเสียอันตรายประจำรายไตรมาส 1-4 ของปงบประมาณ 2563 (ตอ) 
 

อุปกรณทีต่รวจสอบ การตรวจสอบกอนเผา การตรวจสอบในระหวางการเผา การตรวจสอบหลังการเผา รูปภาพประกอบ 

13. ป ม สู บ จ าย ส ารเคมี  
Sodium hydroxide 

ตรวจสอบสภาพสวิตซ ฟุตวาลว 
สายยางสูบจายสารเคมี มีสภาพ
สมบณู ทำงานไดตามปกต ิ

ตรวจสอบสภาพสวิตซ ฟุตวาลว 
สายยางสูบจายสารเคมี มีสภาพ
สมบูณ ทำงานไดตามปกต ิ

ตรวจสอบสภาพสวิตซ ฟุตวาลว 
สายยางสูบจายสารเคมี มีสภาพ
สมบูณ ทำงานไดตามปกต ิ
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5.2 การเฝาระวังทางดานมลพิษทางอากาศ 
ตามแผนการเฝาระวังและวัดผลดานสิ่ งแวดลอมประจำปงบประมาณ 2563 กำหนดใหมี           

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. ดังน้ันจึงไดมีการ
กำหนดการตรวจวัดคาความเขมขนของสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศในวันเดียวกันที่ทำการตรวจวัดมลพิษ
ทางอากาศที่ระบายออกจากปลองเตาเผาของเสียอันตราย 

แตเน่ืองดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหใน
ปงบประมาณ 2563 ทางหนวยงานที่เขามาดำเนินการเก็บตัวอยางและตรวจวัดคุณภาพอากาศ สามารถเขามา
ดำเนินการไดเพียง  1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 ที่ผานมา  

นับตั้งแตเริ่มดำเนินการเผาของเสียอันตรายตั้งแตเดือนกันยายน 2545 จนถึงเดือนกันยายน 2563 
ไดดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศมาแลวเปนจำนวนทั้งสิ้น 33 ครั้ง โดยมีรายละเอียดและผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศสรุปไดดังตอไปนี้ 

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

และรูปที่ 5-2 การเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศของบริเวณโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร และ 
โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม สวนตารางที่ 5-2 เปนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย ในปงบประมาณ 2563 ซึ่งดำเนินการเก็บตัวอยางไปเม่ือวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 และ
กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ตั้งแตเริ่มดำเนินการตรวจวัด
จนถึง ณ ปจจุบัน ดังแสดงในรูปที่ 5-2  
 

ตารางท่ี 5-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของบริเวณพื้นที่ออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
ปริมาณความเขมขนฝุนขนาดเล็ก (PM-10), SO2 และ NO2 แบบ Ambient Air 24 ช่ัวโมง ปงบประมาณ 
2563 

จุดเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศ 
ปริมาณความเขมขน (µg/m3) 

ฝุน (PM-10) SO2 NO2 
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 39.0 18.0 20.0 
โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม 28.0 20.0 25.0 

คามาตรฐาน * 120 ** 300 ** 320 *** 
 
คำอธิบายเพ่ิมเติม 
* คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) , 24 (2547), 28(2550), 33(2552) และ 36 (2553) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
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** 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 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-1 แผนท่ีภาพถายทางอากาศ (Aerial photograph) แสดงถึงพิกัดของพื้นที่ออนไหวที่อยูรอบ
อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-2 จุดเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศของบริเวณพื้นที่ออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
แบบ Ambient Air 24 ชั่วโมง 

เตาเผาของเสียฯ 
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จากตารางที่ 5-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของบริเวณพ้ืนท่ีออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตร
ประเทศไทย คือ บริเวณโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร และ โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม ใน
ปงบประมาณ 2563 คาพารามิเตอรทั้ง 3 คา คือ ปริมาณความเขมขนฝุนขนาดเล็ก (PM-10), ซัลเฟอรได-
ออกไซด (SO2) และ ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เทียบกับ  คามาตรฐานของทางราชการแลวพบวาอยูในเกณฑ
มาตรฐานทั้งหมด 

ตารางที่ 5-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนท่ีออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศ
ไทย ตั้งแตเริ่มดำเนินการตรวจวัดจนถึง ณ ปจจุบัน (ปงบประมาณ 2546 -2563) และเมื่อนำผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศโดยรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย มาทำกราฟเสนเพ่ือใหเห็นการเปล่ียนแปลงในแตละครั้ง
ท่ีมีการตรวจวัดซ่ึงแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศตั้งแตปงบประมาณ 2553 ถึง ณ ปจจุบัน ดังแสดงในรูปที่ 
5-3 น้ันก็พบวาทุกคาพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐานท้ังหมด  

 

ตารางท่ี 5-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ออนไหวรอบอทุยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

จุดตรวจวดั วันที่เก็บตัวอยาง 

มลพิษท่ีทำการตรวจวดั  
ฝุนขนาดเล็ก (PM-10)  

24 ชม. (g/m3) 

SO2 

 24 ชม. (g/m3) 

NO2 

1 ชม. (g/m3) 

โรงเรยีนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

17 พฤษภาคม 2546 35.00 ND 22.00 

18 พฤษภาคม 2546 37.00 ND 26.38 

19 พฤษภาคม 2546 42.00 ND 25.80 

6 กรกฎาคม 2547 39.10 15.00 12.00 

7 กรกฎาคม 2547 44.25 20.00 18.00 

24 มีนาคม 2548 41.26 19.00 25.00 

7 มีนาคม 2549 65.00 21.00 27.00 

6 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 5-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย (ตอ) 

จุดตรวจวดั วันที่เก็บตัวอยาง 

มลพิษท่ีทำการตรวจวดั  
ฝุนขนาดเล็ก (PM-10)  

24 ชม. (g/m3) 

SO2 

 24 ชม. (g/m3) 

NO2 

1 ชม. (g/m3) 

โรงเรยีนประถมศึกษาธรรมศาสตร (ตอ) 

22 มนีาคม 2556 38.00 16.00 22.00 

20 กนัยายน 2556 28.12 12.00 20.00 

28 มีนาคม 2557 41.92 12.00 18.00 

26 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 

5 สิงหาคม 2563 39.0 18.0 20.0 

โรงเรยีนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม 

17 พฤษภาคม 2546 35.00 ND 15.77 

18 พฤษภาคม 2546 34.00 ND 19.40 

19 พฤษภาคม 2546 40.00 ND 19.32 

6 กรกฎาคม 2547 35.21 18.00 16.00 

7 กรกฎาคม 2547 41.31 16.00 15.00 

24 มีนาคม 2548 40.56 10.00 28.00 

7 มีนาคม 2549 54.00 18.00 25.00 

6 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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ตารางท่ี 5-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย (ตอ) 

จุดตรวจวดั วันที่เก็บตัวอยาง 

มลพิษท่ีทำการตรวจวดั  
ฝุนขนาดเล็ก (PM-10)  

24 ชม. (g/m3) 

SO2 

 24 ชม. (g/m3) 

NO2 

1 ชม. (g/m3) 

โรงเรยีนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม 
(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 มนีาคม 2556 36.00 14.00 18.00 

20 กนัยายน 2556 33.02 21.00 28.00 

28 มีนาคม 2557 62.50 20.00 24.00 

26 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 

5 สิงหาคม 2563 28.0 20.0 25.0 

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 จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย, 2546 

              ND หมายถึง ไมสามารถตรวจวัดคาได (มีคานอยกวา 14 g/m3) 
*  หมายถึง คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 
2547 
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**  หมายถึง คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนได
ออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 วันท่ี 14 
สิงหาคม พ.ศ. 2552 

 
2. การเก็บตัวอยางและตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณ Science Camp ในวันที่ 24 มีนาคม 2548 เปนการเฝาระวังผลกระทบส่ิงแวดลอมเรื่องฝุน 
ตรงบริเวณ Science Camp 
 
3. การเก็บตัวอยางและตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณ ปอม รปภ. หนา อวท. ในวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เปนการเฝาระวังผลกระทบสิ่งแวดลอมเรื่อง
ฝุน หลังเกิดภาวะน้ำทวมใหญชวงปลายป 2554 (ตนปงบประมาณ 2555) 
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หมายเหตุ: การตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณปอม รปภ. หนา อวท. เปนการตรวจวัดหลังเกิดเหตุการณน้ำทวมใหญ ป 2554 

 
รูปท่ี 5-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นท่ีออนไหวรอบอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ตั้งแตปงบประมาณ 2553 ถึง 2563 
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5.2.2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตรายโดยดำเนินการเก็บ
ตัวอยางคณุภาพอากาศท่ีบริเวณปลองของเตาเผาของเสียอันตราย ดังแสดงในรูปที่ 5-4  สวนตารางที่ 5-4 เปน
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองเตาเผาของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2563 และตารางที่ 5-5 
สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองเตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตปงบประมาณ 2546-2563 และ
กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองเตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแตเริ่มดำเนินการตรวจวัดจนถึง 
ณ ปจจุบัน แสดงในรูปที่ 5-5 ถึงรูปที่  5-9 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5-4 ดำเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศบริเวณปลองของเตาเผาของเสียอันตราย 

 
ตารางท่ี 5-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย ในปงบประมาณ 
2563 

ขอมูลและพารามิเตอร 
ที่ทำการตรวจวัด 

หนวยวัด คามาตรฐาน 
วันที่เก็บตัวอยาง รอยละของ 

คามาตรฐาน 6 สิงหาคม 2563 

เสนผาศูนยกลาง m - 0.40  
อุณหภูมิ 0C - 68  
ความเร็วลมเฉลี่ย m/s - 12.6  
ปริมาณลมเฉลี่ย m3/s*** - 1.58  
ความชื้น % - 15.1  
ปริมาณความเขมขนฝุน mg/Nm3 400** 57 14.25 
ปริมาณความเขมขน SO2 PPM 30** < 1.3 < 4.33 
ปริมาณความเขมขน NO2 mg/Nm3 250** 34 13.6 
ปริมาณความเขมขน CO PPM 690* 28 4.06 
ปริมาณความเขมขน HCl mg/Nm3 136** 0.21 0.15 
 
หมายเหตุ 
* คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำหนดคาปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
** มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย 
พ.ศ. 2553 
*** Flue Condition 
N = Normal Temperature and Pressure (25 0C, 760 mm Hg), O2 = 7% 
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จากตารางท่ี 5-4 พบวาผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย 
ในปงบประมาณ 2563 คาพารามิเตอรทุกคาที่ตรวจวัดอยูในเกณฑมาตรฐานทั้งหมด 

โดยปริมาณความเขมขนฝุนที่ระบายจากแหลงกำเนิด คามาตรฐานที่ทางราชการอนุญาตใหระบาย
ออกไปไดกำหนดไวไมเกิน 400 mg/Nm3 ตรวจวัดได 57 mg/Nm3 คิดเปนรอยละ 14.25 ของคามาตรฐาน 

ปริมาณความเขมขน SO2 ที่ระบายจากแหลงกำเนิด คามาตรฐานที่ทางราชการอนุญาตใหระบาย
ออกไปไดกำหนดไวไมเกิน 30 PPM ตรวจวัดไดนอยกวา 1.3 PPM คิดเปนรอยละที่นอยกวา  4.33 ของ         
คามาตรฐาน 

ปริมาณความเขมขน NO2 ที่ระบายจากแหลงกำเนิด คามาตรฐานท่ีทางราชการอนุญาตใหระบาย
ออกไปไดกำหนดไวไมเกิน 250 mg/Nm3 ตรวจวัดได 34 mg/Nm3 คิดเปนรอยละ 13.6 ของคามาตรฐาน 

ปริมาณความเขมขน CO ที่ระบายจากแหลงกำเนิด คามาตรฐานที่ทางราชการอนุญาตใหระบาย
ออกไปไดกำหนดไวไมเกิน 690 PPM ตรวจวัดได 28 PPM คิดเปนรอยละ 4.06 ของคามาตรฐาน 

ปริมาณความเขมขน HCl ที่ระบายจากแหลงกำเนิด คามาตรฐานที่ทางราชการอนุญาตใหระบาย
ออกไปไดกำหนดไวไมเกิน 136 mg/Nm3 ตรวจวัดได 0.21 mg/Nm3 คิดเปนรอยละ 0.15 ของคามาตรฐาน 

และเมื่อนำผลการตรวจวัดของปงบประมาณ 2563 นี้ เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดเมื่อเดือน
กันยายน 2562 พบวาปริมาณความเขมขนฝุนเพิ่มขึ้นเล็กนอย สวนปริมาณความเขมขน SO2, NO2, CO และ 
HCL มีคาลดลง การควบคุมการเผาไหมอยูในเกณฑดี มีออกซิเจนสวนเกินเพียง 12.4% การปอนของเสีย
อันตรายเขาสูหองเผาไหมที่ ใหปรับการปอนของเสียฯ อยางชาๆเปนชวงๆ ใหมีความสม่ำเสมอตลอดการ
ปฏิบัติงานเผาของเสียอันตราย อยางไรก็ตามทุกคาพารามิเตอรที่ตรวจวัดยังคงอยูในเกณฑมาตรฐานทั้งหมดเมื่อ
เปรียบเทียบกับคามาตรฐานของทางราชการ 
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ตารางท่ี 5-5 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอนัตราย ต้ังแตปงบประมาณ 2546 ถึง 2563 

วันที่เก็บตัวอยาง จุดเก็บตัวอยาง คามาตรฐาน 
อุณหภูมิ 

(0C) 
ความเร็วลม
เฉลี่ย (m/s) 

ปริมาณลม
เฉลี่ย (m3/s) 

ความชื้น 
(%) 

ฝุน (TSP) 
(mg/Nm3) 

SO2 
(ppm) 

NO2 
(mg/Nm3) 

CO 
(ppm) 

HCl 
(mg/Nm3) 

หมายเหต ุ

 มาตรฐาน 1 - - - - <400 <30 <250 - <136  
มาตรฐาน 2 - - - - - - - <690 -  

25 ต.ค. 45 ปลอง(Stack) 1,2 58 2.45 0.31 10.43 29.34 1.80 6.61 1.68 8.03  
19 พ.ค. 46 ปลอง(Stack) 1,2 63 4.50 0.38 - 13.80 1.16 72.90 51.90 -  
6 ก.พ. 47 ปลอง(Stack) 1,2 40 4.32 0.54 24.21 213.55 0.72 21.20 174.50 27.50  
1 ก.ย. 47 ปลอง(Stack) 1,2 64 3.01 0.39 13.53 378.07 1.62 23.00 161.70 9.60  
24 มี.ค. 48 ปลอง(Stack) 1,2 68 1.60 0.20 16.62 279.86 1.82 82.40 7.66 33.67  
19 ต.ค. 48 ปลอง(Stack) 1,2 65 2.79 0.35 20.19 438.64 2.87 105.63 7.030 70.32  
8 มี.ค. 49 ปลอง(Stack) 1,2 66 3.03 0.38 19.42 39.47 1.88 263.2 3.640 97.92  
6 ก.ย. 49 ปลอง(Stack) 1,2 70 3.23 0.41 20.03 110.15 2.6 113.31 105.40 6.76  
21 มี.ค. 50 ปลอง(Stack) 1,2 74 3.62 0.45 25.61 653.53 1.49 112.47 195.96 50.78  
13 ก.ย. 50 ปลอง(Stack) 1,2 80 5.15 0.65 22.49 241.38 3.26 232.42 620.37 85.67  
8 เม.ย. 51 ปลอง(Stack) 1,2 70 5.39 0.38 20.54 207.41 3.02 87.62 15.33 42.92  
18 เม.ย. 52 ปลอง(Stack) 1,2 72 1.31 0.16 22.52 346.14 2.57 150.12 17.89 45.73  
8 ก.ย. 52 ปลอง(Stack) 1,2 67 4.29 0.54 38.99 155.50 3.48 53.81 3.48 39.10  
1 เม.ย. 53 ปลอง(Stack) 1,2 76 4.87 0.61 25.81 293.38 3.72 24.22 945.00 71.15  
30 ก.ย. 53 ปลอง(Stack) 1,2 71 2.59 0.33 12.98 517.77 2.81 40.85 115.90 74.00  
19 พ.ค. 54 ปลอง(Stack) 1,2 74 6.09 0.77 29.64 314.72 1.92 25.11 6.17 88.20  
23 ก.พ. 55 ปลอง(Stack) 1,2 75 3.52 0.44 35.84 93.71 7.89 17.46 17.66 32.18  
19 ต.ค. 55 ปลอง(Stack) 1,2     558.94 1.68 107.51 32.18 56.16  
22 มี.ค. 56 ปลอง(Stack) 1,2 68 5.19 0.65 17.86 109.48 17.3 43.45 7.57 11.85  
20 ก.ย. 56 ปลอง(Stack) 1,2 133 4.92 0.62 22.7 226.02 29.24 187.64 11.59 79.59  
28 มี.ค. 57 ปลอง(Stack) 1,2 73 1.42 0.18 27.16 184.41 5.07 172.52 81.42 76.89  
25 ก.ย. 57 ปลอง(Stack) 1,2 78 5.27 0.66 27.33 94.42 2.54 39.44 579.4 17.94  
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ตารางท่ี 5-5 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอนัตราย ต้ังแตปงบประมาณ 2546 ถึง 2563 (ตอ) 

วันที่เก็บตัวอยาง จุดเก็บตัวอยาง คามาตรฐาน 
อุณหภูมิ 

(0C) 
ความเร็วลม
เฉลี่ย (m/s) 

ปริมาณลม
เฉลี่ย (m3/s) 

ความชื้น 
(%) 

ฝุน (TSP) 
(mg/Nm3) 

SO2 
(ppm) 

NO2 
(mg/Nm3) 

CO 
(ppm) 

HCl 
(mg/Nm3) 

หมายเหต ุ

 มาตรฐาน 1 - - - - <400 <30 <250 - <136  
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  
6 ส.ค. 63 ปลอง(Stack) 3,4 69 12.6 1.58 15.1 57.0 < 1.3 34.0 28.0 0.21  

 

หมายเหตุ:  
มาตรฐาน 1 = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคมุการปลอยทิ้งอากาศเสยีจากเตาเผามูลฝอย พ.ศ. 2553 
มาตรฐาน 2 = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง  การกำหนดคาปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน (4 ธันวาคม 2549), (มาตรฐาน 1 ไมไดกำหนดคาความเขมขนของ CO จึงใชมาตรฐาน 2 
N   = สภาวะอางอิง (อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท มีปริมาตรออกซเิจนในอากาศเสีย รอยละ 7) 
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ดังนั้นเมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง (STACK) เตาเผาของเสียอันตราย ตั้งแต
ปงบประมาณ 2546 ถึง 2563 มาทำกราฟเสนเพ่ือใหเห็นการเปล่ียนแปลงในแตละครั้งที่มีการตรวจวัด ดังแสดง
ในรูปตอไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 
 

รูปท่ี 5-6 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขน SO2 
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รูปที่ 5-7 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขน NO2  
 
 

 
 

รูปที่ 5-8 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขน CO 
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รูปท่ี 5-9 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขน HCl 

เมื่อพิจารณาคาความเขมขนของการปลอยมลพิษท่ีทำการตรวจวัดในปงบประมาณ 2563 กับ     
คามาตรฐานของทางราชการ พบวาทุกพารามิเตอรท่ีทำการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑคามาตรฐานของทางราชการ
ท้ังหมด 

 

5.3 การตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทำงานท่ีอาคารเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. ประจำปงบประมาณ 
2563 

ตามแผนงานตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทำงานประจำปงบประมาณ 2563 กำหนดใหมีการ
ตรวจวัด ปละ 1 ครั้ง โดยมีการกำหนดพารามิเตอรท่ีตองดำเนินการตรวจวัด คือ การตรวจวัดระดับความรอน 
(Heat stress index) และการตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารเคมี (Acetonitrile, Ethyl Acetate, Ethanol, 
Hexane and Methanol) ซึ่งทำการตรวจวัดในวันท่ีมีการเผาทำลายของเสียอันตราย เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 
2563 โดยมีผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน แสดงดังตารางท่ี 5-6 ตารางที่ 5-7 และ รูปท่ี 5-10 เปน
ภาพการตรวจวัดระดับความรอน บริเวณจุดปอนของเสีย และขางหองเผาไหมที่ 1และการเก็บตัวอยางสารเคมีใน
บรรยากาศการทำงานบริเวณจุดปอนของเสียถึง สวนรูปที่ 5-11 แสดงถึงการติดอุปกรณเก็บตัวอยางอากาศที่ตัว
พนักงานปอนของเสีย เพื่อวิเคราะหปริมาณความเขมขน Ethanol, Hexane และ Methanol  
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รูปท่ี 5-10 การตรวจวัดระดับความรอน บริเวณจุดปอนของเสีย และขางหองเผาไหมที่ 1 

และการเก็บตัวอยางสารเคมีในบรรยากาศการทำงานบริเวณจุดปอนของเสีย 

 
 

 
 

รูปท่ี 5-11 การติดอปุกรณเก็บตัวอยางอากาศท่ีตัวพนักงานปอนของเสีย 

เพื่อวิเคราะหปริมาณความเขมขน Ethanol, Hexane และ Methanol 
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ตารางท่ี 5-6 ผลการตรวจวัดระดับความรอนเปรียบเทียบกบัคามาตรฐาน ดำเนินการตรวจวัดในชวงเวลาเดียวกัน คือ 12.00 -14.00 น. 
 

 

 

หมายเหตุ  1 ลักษณะอื่น ๆ ไดแกงานจดบันทึกและควบคุมเตาเผาในหองควบคุมรวมเวลา 60 นาที พลังงานที่ใช 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 
พลังงานทีใ่ช 

(Kcal) 

พลังงาน 

ที่ใชเฉลี่ย 

(Kcal/hr) 

ระดับภาระงาน 

(หนัก/ปานกลาง/

เบา) 

1. จุดปอนของเสีย 29.5 40.0 46.1 34.5 

30.5 

ปอนของเสียเขาสูเตาเผา รวมเวลาสัมผัส

ความรอนทั้งสิ้น 40 นาท ี
124 

147 งานเบา ไมเกินเกณฑ 

2. ขางหองเผาไหมที่ 1 30.8 41.7 46.1 35.4 
ตรวจสอบสภาพการทำงานของเตาเผา

รวมเวลาสัมผสัความรอนท้ังสิ้น 20 นาที 
68 
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ผลการตรวจวัดระดับความรอนบริเวณที่ทำงานทั้ง 2 จุด พบวามีระดับความรอน (WBGT) เฉลี่ย
เทากับ 30.5 0C ซึ่งมีคาไมเกินเกณฑมาตรฐาน เมื่อเทียบกับคามาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 
สำหรับงานเบา (34 0C) และจากลักษณะการทำงานปอนของเสีย และตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักร
มีรอบการทำงานรอบละ 15 นาที ในแตละรอบการทำงานพนักงานสัมผัสความรอนประมาณ 3 นาที เวลาที่เหลือ
ทำงานอยูภายในหองควบคุม อยางไรก็ตามโดยลักษณะการทำงานพนักงานมีหองควบคุมเปนหองปรับอากาศที่มี
อุณหภูมิต่ำกวาบริเวณการทำงานทั้ง 2 บริเวณใชสำหรับเปนหองพักระหวางการทำงาน ซึ่งนับเปนมาตรการที่
ชวยลดอันตรายจากความรอนท่ีอาจเกิดกับพนักงานระหวางการทำงานได และพนักงานใชเวลาสวนใหญทำงาน
ในหองควบคุม ดังน้ันจึงไมไดสัมผัสกับระดับความรอนดังกลาวตลอดระยะเวลาการทำงาน  

ท้ังน้ีสิ่งท่ีระวังเพ่ิมเติมในการทำงานคือ อุบัติเหตุจากการสัมผัสถูกความรอนโดยตรง และการเกิด
อันตรายจากประกายไฟ (เพลิงไหม) ดังนั้นนอกเหนือจากการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลแลวไดจัดเตรียมถัง
ดับเพลิงท่ีเหมาะสม และเพียงพอตอการระงับเพลิงขั้นตนดวย 

 

ตารางที่ 5-7 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารเคมีเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 
 

จุดตรวจวัด/สารเคมี 
ความเขมขนของสารเคมีที่

ตรวจพบ (mg/m3) 
มาตรฐาน* 
(mg/m3) 

การประเมินผล 

บริเวณจุดปอนของเสีย; Area Sampling 

 Acetonitrile ตรวจไมพบ 67.2 อยูในเกณฑมาตรฐาน 

 Ethyl Acetate ตรวจไมพบ 144,000 อยูในเกณฑมาตรฐาน 

พนักงานปอนของเสีย; Personal Sampling 

 Ethanol ตรวจไมพบ 1,883 อยูในเกณฑมาตรฐาน 

 Hexane ตรวจไมพบ 1,760 อยูในเกณฑมาตรฐาน 

 Methanol 1.698 262** อยูในเกณฑมาตรฐาน 
 

* คามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
**คามาตรฐานตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา (OSHA) 

 
ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารเคมีในบรรยากาศการทำงานบริเวณจุดปอนของเสีย โดย

การเก็บตัวอยางแบบพ้ืนที่ พบวา 
 Acetonitrile ตรวจไมพบความเขมขนในบรรยากาศการทำงาน 
 Ethyl acetate ตรวจไมพบความเขมขนในบรรยากาศการทำงาน 

ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขนสารเคมีในบรรยากาศการทำงานบริเวณจุดปอนของเสีย โดย
การเก็บตัวอยางที่ตัวบุคคล พบวา 

 Ethanol ตรวจไมพบความเขมขนในบรรยากาศการทำงาน 
 Hexane ตรวจไมพบความเขมขนในบรรยากาศการทำงาน 
 Methanol ตรวจพบความเขมขนในบรรยากาศการทำงานที่พนักงานรับสัมผัสมีคา 1.698 mg/m3 

(1.295 ppm) ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานตามกฎหมายของ OSHA, USA  
 

อยางไรก็ตามแมวาจะตรวจไมพบปริมาณความเขมขนสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน และบางสาร
ตรวจพบวามีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงตองมีการใชอุปกรณปองกันระบบ
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ทางเดินหายใจที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาที่พนักงานทำงานในบริเวณดังกลาวเนื่องจากสารเคมีขางตนอาจ
กอใหเกิดผลตอสุขภาพดงันี้   

- Acetonitrile  โดยการหายใจเขาไปจะทำใหปวดศีรษะ คล่ืนไส อาเจียน เวียนศรีษะ หายใจไม
สะดวก ความดันโลหิตต่ำ ออนเพลีย อาการชักกระตุกอยางรุนแรง ลำตัวเขียวคล้ำเนื่องจากขาด
ออกซิเจนหมดสติ ปอดบวมและอาจทำใหตายได  

- Ethyl acetate จะเปนอันตรายถาหายใจเขาไป ไอระเหยที่ความเขมขนสูงๆ จะทำใหปวดศีรษะ 
มึนงง หมดสติ 

- Ethanol การหายใจเขาไปทำใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ ทำใหเกิดอาการ ปวด
ศรีษะ เวียนศรีษะ 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 
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บทที่ 6 
ความปลอดภัยในการทำงานและการซอมแผนฉุกเฉิน 

 
ระบบเตาเผาของเสียอันตรายมีมาตรการในเรื่องความปลอดภัยโดยกำกับดูแลพ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน

และตัวผูปฏิบัติงานในการเผาทำลายของเสียอันตราย ซึ่งในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทุกกิจกรรมกำหนดให
ดำเนินการตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) โดยมีการชี้บงอันตรายและ
ประมาณระดับความเสี่ยงทุกตนปงบประมาณ และผลที่ไดจากการประเมินความเสี่ยงจะถูกนำไปใชในการลดและ
ควบคมุความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

ในปงบประมาณ 2562 ทาง สวทช. ไดรับการตรวจประเมินภายนอกจากหนวยงานที่ใหการรับรอง
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 45001-2561 (ISO 45001:2018)  
โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ไดออกใบรับรองมาตรฐานดังกลาวใหกับ สวทช.ซึ่งในประเด็นการ
ตรวจประเมิ นนี้ มี การชี้ 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 การจัดทำเอกสารประกอบการทำงานของระบบเตาเผาของเสียอนัตราย 

6.1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง การรับและเผาทำลายของเสียอันตราย (PM-CO-SED-01) เปน
เอกสารที่ใชในการควบคุมการปฏิบัติงานในกระบวนการรับและการเผาทำลายของเสียอันตรายที่อาคารเตาเผา
เพื่อปองกันอันตรายและผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการรับและเผาทำลายของเสีย
อันตราย เนื้อหาสำคัญไดกำหนดใหเจาหนาที่เตาเผาทำการตรวจสอบความปลอดภัยของภาชนะบรรจุของเสีย
อันตรายที่สงมาเผาทำลายที่เตาเผา การจัดเก็บของเสียอันตรายในหองจัดเก็บเพ่ือรอการเผาและการเผาของเสีย
อันตรายอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย (มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นน้ีตั้งแตป 
2548 เปนตนมา) 

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

6.1.3 วิธีการปฏิบัติงานเรื่อง การใชงานเตาเผาของเสียอันตราย (I-CO-SED-02) กำหนดวิธีการใช
งานเตาเผาอยางปลอดภัย เชน การใชงานปุมควบคุมการทำงานของอุปกรณตางๆ ที่ตูควบคมุ การติดตั้งอุปกรณ
การตรวจวัดคาตางๆ ที่ใชในการควบคุมการทำงานของเตาเผา รวมทั้งกำหนดวิธีการปองกันอันตรายขณะ
ปฏิบัติงานและวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นขณะทำการเผาและสิ่งที่ตองปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน การตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟาตูควบคุม และการรั่วไหลของกระแสไฟฟา
ของปมน้ำของบอน้ำหมุนเวียน เพ่ือควบคุมการปฏิบัติลดความเส่ียงในเรื่องไฟฟาช็อตขณะทำการตรวจสอบระบบ
เตาเผาของเสียอันตราย และการลางบอน้ำหมุนเวียนลงได การปองกันอันตรายขณะปฏิบัติงานกับอุปกรณของ
เตาเผาของเสียอันตราย และเพิ่มขอควรระวังของผูปฏิบัติงาน ในปงบประมาณ 2563 นี้ไดดำเนินการแกไข
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ปรับปรุงเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน เปนครั้งที่ 6 โดยเปลี่ยนการตั้งอุณหภูมิหองเผาไหมที่ 1 เปน 800 0C และ
อุณหภูมิหองเผาไหมท่ี 2 เปน 1200 0C และเปลี่ยนขอความจากแบบฟอรม เปน แบบบันทึก  

6.1.4 วิธีการปฏิบัติงานเรื่อง การเติมน้ำมันท่ีเตาเผาของเสียอันตราย (I-CO-SED-S02) กำหนดเรื่อง
วิธีการเติมน้ำมันที่เตาเผาของเสียอันตรายใหมีความปลอดภัย การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
(PPE) ในขณะเติมน้ำมัน และการจัดการกับน้ำมันกรณีเกิดการหกรั่วไหล เปนตน (มีการปฏิบัติตามวิธีการ
ปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นนี้ตั้งแตป 2551 เปนตนมา) มีการบันทึกผลการตรวจสอบลงในแบบบันทกึ F-CO-SED-S01 
ไดดำเนินการแกไขปรับปรุงโดยเพ่ิมเติมในสวนการตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟากอนปฏิบัติงานเติม
น้ำมัน เพ่ือควบคุมการปฏิบัติลดความเสี่ยงในเรื่องไฟไหมแทงคน้ำมันจากไฟฟาสถิตท่ีเกิดจากการเติมน้ำมันลงได 

6.1.5 วิธี การปฏิบัติ งานเรื่อง การจัดการของเสีย อันตรายและสารเคมี  กรณีหกรั่ว ไหล                
(I-CO-SED-E01) โดยมีการทำความเขาใจในข้ันตอนการปฏิบัติตามที่ระบุไวในแผนฯ ใหผูปฏิบัติงาน และผูที่
เก่ียวของไดรับทราบ เพื่อใหเกิดความพรอมจึงไดมีการกำหนดรายการภาวะฉุกเฉินและสิ่งที่ตองดำเนินการเพื่อ
การเตรียมพรอม ซึ่งมีรายละเอียดที่กำหนดไวในแบบตรวจสอบและบันทึกผล (F-NS-SED-SE11) เมื่ อ
สถานการณไดเกิดขึ้นจริง จึงไดมีการจัดเตรียมแผนฯ ไวตั้งแตป 2551 และไดซักซอมการปฏิบัติตามแผนฯ ปละ 
1 ครั้ง  

6.1.6 แนวทางการทำงานเรื่อง การจัดการของเสียอันตรายเพื่อสงเผาทำลายดวยเตาเผา (G-NS-
SED-01) โดยมีการคัดแยก/เก็บรวบรวมของเสียอันตรายที่สามารถเผาทำลายไดดวยเตาเผาแลวจัดสงไปยัง
เตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. เพ่ือเผาทำลาย โดยใหปฏิบัติตามแนวทางการจัดการของเสียอันตรายเพ่ือสง
เผาทำลายดวยเตาเผา การรวบรวม บรรจุ การติดฉลาก การเขียนและติดฉลากบนภาชนะบรรจุของเสียอันตราย 
การเขียนรหัสของเสียติดเชื้อ/ปนเปอนสารเคมีและของเสียสารเคมี/กากสารเคมี ชวงเวลาในการนำสงของเสีย
อันตรายเพื่อเผาทำลาย ขอควรปฏิบัติในการจัดเก็บและขนสงของเสียอันตราย เพ่ือใหมีความปลอดภัยกับ
ผูปฏิบัติงาน ในปงบประมาณ 2563 นี้ไดดำเนินการแกไขปรับปรุงเอกสารแนวทางการทำงาน เปนครั้งท่ี 5 โดย
เพิ่มขอความ ขยะติดเชื้อที่ผานการน่ึงฆาเชื้อแลว ถุงมือ กระดาษทิชชู หนากาก ถุงคลุมเทา หมวกคลุมผม ถุง
เลือด ซากสัตว การคัดแยกของเสียอันตรายที่ไมสามารถเผาทำลายไดออก (Non-Combustion) ภาชนะบรรจุ
ของเสียอันตรายประเภทของเสียติดเชื้อ (Infectious waste)/ของเสียปนเปอนสารเคมี (Contaminated 
Chemical waste) และเพิ่มขอความบนฉลากฉลากติดภาชนะบรรจุของเสียติดเชื้อ/ของเสียปนเปอนสารเคมี 
การเขียนรหัสของเสียติดเชื้อ/ของเสียปนเปอนสารเคมี เปนตน 

6.1.7 แผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. โดยมีการทำ
ความเขาใจในขั้นตอนการปฏิบัติตามที่ระบุไวในแผนฯ ใหผูปฏิบัติงาน และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ เพื่อใหเกิด
ความพรอมจึงไดมีการกำหนดรายการภาวะฉุกเฉินและสิ่งท่ีตองดำเนินการเพื่อการเตรียมพรอมซึ่งมีรายละเอียด
ท่ีกำหนดไวในแบบตรวจสอบและบันทึกผล (F-NS-SED-SE11) เมื่อสถานการณไดเกิดข้ึนจริง จึงไดมีการ
จัดเตรียมแผนฯ ไวตั้งแตป 2553 และดำเนินการซักซอมการปฏิบัติตามแผนฯ ปละ 1 ครั้ง 

ตลอดปงบประมาณ 2563 ไดมีการตรวจสอบการทำงานของผูปฏิบัติงานที่เตาเผาอยางสม่ำเสมอ
ตอเนื่องเหมือนเชนทุกปที่ผานมา เชนตรวจสอบการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) ในการ
ปฏิบัติงาน ตรวจสอบการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง การตรวจสอบการลางบอน้ำหมุนเวียน และการตรวจสอบการ
รั่วไหลของกระแสไฟฟา เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามท่ีกำหนดไว และใหเกิดการทำงานท่ีมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย รวมถึงมีการปรับปรุงเอกสารวิธีการปฏิบัติงานและแบบบันทึกตางๆ ใหมีความเหมาะสม    
ใชงานไดอยางตอเนื่อง 
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6.2 การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับระบบเตาเผาของเสียอันตราย 
ผลจากการประเมินความเสี่ยงจากพ้ืนที่ทำงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และตอความเจ็บปวยจาก

การทำงานของกิจกรรมการรับและเผาทำลายของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2563 พบวามีความเสี่ยงที่อยูใน
ระดับปานกลาง 9 รายการ ที่จะตองนำมาจัดทำแผนงานลดและควบคมุความเสี่ยง 

ท้ังนี้ เพ่ือควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ปลอดภัย มาตรการตางๆท่ีกำหนดไว ยังคงมีการ
ดำเนินการอยางตอเน่ืองเหมือนเชนทุกๆ ปที่ผานมา เชน การควบคุมการปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว 
การจัดใหมีและใชอุปกรณปองกันอันตรายในการทำงานและปายเตือนอันตรายตางๆ รวมถึงการตรวจสอบสภาพ
และความพรอมของอุปกรณเตาเผาของเสียอันตราย การตรวจสอบความปลอดภัยของพ้ืนที่ทำงาน เปนตน หาก
พบสภาพการทำงานที่ไมปลอดภัยก็จะดำเนินการแกไขทันที  เพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับผูปฏิบัติงานและผูที่อยู
ในบริเวณพ้ืนที่ดังกลาว โดยมีรายละเอียดตางๆ แสดงดังตารางท่ี 6-1 
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ตารางท่ี 6.1 ผลการประเมินความเสี่ยงจากพื้นท่ีทำงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตอความเจ็บปวยจากการทำงานของกิจกรรมการรับและเผาทำลายของเสียอันตราย 
และแผนงานลดและควบคุมความเสี่ยง ในปงบประมาณ 2563 

 

กิจกรรม/งาน/สถานที ่
ลักษณะอันตรายและสาเหตุการเกิด

อันตราย 
ความรุนแรง แผนงานลด/ควบคุมความเสี่ยง 

การตรวจสอบและเผา
ของเสียอันตราย (เปด
ระบบเตาเผาเพื่อ
ทดสอบ กอนการเผา
จริง) 

ไฟฟาแรงสูงรั่ว ในระหวางที่ทำการเปดเบรค
เกอรภายในตูควบคุมมืออาจจะสัมผัสกับขั้ว
เบรคเกอรโดยไมตั้งใจในชวงเวลาสั้นๆ  

ไฟฟาแรงสูงช็อตเกิดอาการกลามเนื้อหดตัว 
ตัวใจเตนถี่เร็ว หมดสติ เสียชีวิต ตองรกัษา
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 

กระแสไฟฟาจากตูควบคุมรั่ว ไฟฟาจาก
ตูควบคุมรั่วอาจจะทำใหเกิดการไฟฟาดูด
พนักงาน 

ทำใหเกิดอาการกลามเนื้อหดตัว แผลไหม
หรือหมดสติ ตองรักษาทางการแพทยดวน 
หรือถึงข้ันเสียชีวิต 

การเติมน้ำมันทีแ่ทงค
น้ำมัน 

สายไฟและขอตอสายไฟของมอเตอรปม
ไฟฟาชำรุด หรือมอเตอรชำรุด  ทำให
พนักงานถูกกระแสไฟฟารั่วดูดทำให
กลามเน้ือเกร็ง หรือหัวใจหยุดทำงาน ตอง
ไดรบัการปฐมพยาบาลดวน หรือถึงข้ัน
เสียชีวิต 

ไฟฟาช็อตทำใหตกใจ หรือไดรบับาดเจบ็
เล็กนอยตองไดรบัการปฐมพยาบาล 

1.ควบคุมการปฏิบัติตามแบบฟอรมการเติมน้ำมันที่
เตาเผาของเสียอันตราย (F-CO-SED-S01) และ ตรวจวัด
ไฟฟารั่วดวยไขควงวัดไฟกอนปฏิบัติงาน 
2. ตรวจสอบวัดความตานทานของสายดิน ทุก 6 เดือน 
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ตารางท่ี 6.1 ผลการประเมินความเสี่ยงจากพื้นท่ีทำงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตอความเจ็บปวยจากการทำงานของกิจกรรมการรับและเผาทำลายของเสียอันตราย 
และแผนงานลดและควบคุมความเสี่ยง ในปงบประมาณ 2563 (ตอ) 

 

กิจกรรม/งาน/สถานที ่
ลักษณะอันตรายและสาเหตุการเกิด

อันตราย 
ความรุนแรง แผนงานลด/ควบคุมความเสี่ยง 

การลางบอน้ำหมุนเวียน 
(ใชปมไฟฟาสูบน้ำออก
จากบอไปไวที่ลานตาก) 
(พนักงาน) 

สายไฟ หรือที่ซีลมอเตอรชำรุดทำให
มอเตอรปมไฟฟาชำรุด เกิดกระแสไฟฟา
รั่วช็อต  ทำใหพนักงานถูกไฟฟาดูดทำให
กลามเน้ือเกร็ง หรือหัวใจหยุดทำงาน ตอง
ไดรบัการปฐมพยาบาลดวน หรือถึงข้ัน
เสียชีวิต 

ทำใหพนักงานถูกไฟฟาดูดทำใหตกใจ หรือ
บาดเจ็บเล็กนอยตองไดรับการปฐม
พยาบาล 

1. ควบคุมการปฏิบัติงาน ดังนี ้ 
- สวมใส PPE ทุกครั้งเม่ือทำงาน 
- ตรวจสอบสภาพสายไฟ และขอตอตางๆใหอยูในสภาพ
ไมชำรุดกอนทำงาน 
- อุปกรณปองกันตางๆ อยูครบในสภาพที่สมบูรณ 
- ตรวจวัดกระแสไฟฟารั่ว โดยใชไขควงวัดไฟ กอน
ปฏิบัติงาน 

งานบุคคลภายนอก 
การซอมบำรุงเตาเผา
และและระบบบำบัด 
(เปลี่ยนชุด Delay 
ตูควบคุมเตาเผา  

มีการเปดสวิตทควบคมุไฟฟา (เบรคเกอร)
โดยไมแจงผูที่เก่ียวของ(ลืมแขวน 
Tagout/lockout) ทำใหพนักงานที่เปลี่ยน
อุปกรณถูกกระแสไฟฟาช็อตขณะเปลี่ยน 
ชุด Delay อาจทำใหเกิดไฟฟาดูดจนทำให
พนักงานหมดสติ ตองเขารับการรักษาทาง
การแพทยดวน หรือถึงข้ันเสียชีวิต 

ไฟฟาดูดจนทำใหหมดสติได ตองเขารับการ
รักษาทางการแพทย 

1. ขออนุญาตปฏิบัติงานทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบัติงาน 
2. ควบคุมการปฏิบัติงาน ดังนี ้ 
- สวมใส PPE ทุกครั้งเม่ือทำงาน 
- ตรวจสอบสภาพสายไฟ และขอตอตางๆใหอยูในสภาพ
ไมชำรุดกอนทำงาน 
- อุปกรณปองกันตางๆ อยูครบในสภาพที่สมบูรณ 
- ตรวจสอบกระแสไฟฟารั่ว โดยใชไขควงวัดไฟ กอนการ
ปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 6.1 ผลการประเมินความเสี่ยงจากพื้นท่ีทำงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตอความเจ็บปวยจากการทำงานของกิจกรรมการรับและเผาทำลายของเสียอันตราย 
และแผนงานลดและควบคุมความเสี่ยง ในปงบประมาณ 2563 (ตอ) 

 

กิจกรรม/งาน/สถานที ่
ลักษณะอันตรายและสาเหตุการเกิด

อันตราย 
ความรุนแรง แผนงานลด/ควบคุมความเสี่ยง 

 งานบุคคลภายนอก 
(ผูรบัจางซอมบำรุง
เตาเผาตรวจสอบและ
ซอมแซมตูควบคุม) 

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

 

3. ใช Log out/ Tag out ในระหวางปฏิบัติงานกับ
ไฟฟาแรงสูง 

งานบุคคลภายนอก 
(ซอมแซม ติดตั้ง รื้อ
ถอนอุปกรณเตาเผาและ
ระบบบำบัดน้ำเสีย) 

ผูรับเหมาถูกกระแสไฟฟารั่วช็อต เนื่องจาก
สายไฟฟา หรือสายดินของเครื่องเชื่อมไฟฟา
ชำรุดทำใหกลามเนื้อหดตัว หรอืหมดสติ 
ตองเขารับการรักษาทางการแพทยดวน 
หรือถึงข้ันเสียชีวิต 

 

งานบุคคลภายนอก 
(ผูรับจางซอมบำรุง
เตาเผา เปลี่ยนชุดลิมิต   
สวิทซ) 

สัมผัสกับกระแสไฟฟาขณะเปลี่ยน  ลิมิต
สวิทซอาจโดนไฟฟาช็อตจนทำใหมีแผล
พุพอง หมดสติ ตองสงโรงพยาบาลดวน 
หรือถึงข้ันเสียชีวิต 
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ตารางท่ี 6.1 ผลการประเมินความเสี่ยงจากพื้นท่ีทำงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตอความเจ็บปวยจากการทำงานของกิจกรรมการรับและเผาทำลายของเสียอันตราย 
และแผนงานลดและควบคุมความเสี่ยง ในปงบประมาณ 2563 (ตอ) 

 

กิจกรรม/งาน/สถานที ่
ลักษณะอันตรายและสาเหตุการเกิด

อันตราย 
ความรุนแรง แผนงานลด/ควบคุมความเสี่ยง 

ความเจ็บปวยจากการ
ทำงาน (การเผาของ
เสีย) 

สัมผสัไอของเสียอันตราย ขณะท่ีเผาของเสีย
อันตราย  ทำใหเกิดการสะสมของสารเคมี
ในรางกาย จนเกิดเปนโรคจากการทำงาน
ยากตอการรกัษา หรือ เปนโรคมะเร็งได 

ทำใหเกิดการระคายเคืองระบบทางเดิน
หายใจ หรือเกิดการสะสมของสารเคมีใน
รางกาย 

1. สวมใส PPE ทุกครั้งท่ีมีการเผาของเสีย 
2. ตรวจสภาพแวดลอมในการทำงาน 
3. ตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงประจำป 

ความเจ็บปวยจากการ
ทำงาน (การขนยายของ
เสียอันตรายมาจุดพัก
เพ่ือรอปอน) 
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6.3 การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงที่สัมผัสในการทำงาน 
ฝายความปลอดภัยฯ มีการดำเนินการตรวจรางกายพนักงานที่ปฏิบัติงานที่เตาเผาตามประกาศ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการตรวจรางกายและตรวจ
สุขภาพจิตกอนไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานหรือพนักงานโครงการ และประกาศสำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เรื่อง การตรวจสุขภาพและการปองกันโรคสำหรับพนักงาน ลูกจาง และ
บุคคลในครอบครัวของพนักงาน 

โดยตองมีการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงท่ีสัมผัสจากการทำงานของผูที่สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติจะบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานและพนักงานโครงการ และตรวจสุขภาพ
ประจำปของพนักงานและพนักงานโครงการ และตรวจสุขภาพพิเศษสำหรับผูทำงานในกลุมท่ีจำเปนตองเฝาระวัง
โรคอันสืบเน่ืองจากการทำงานเปนพิเศษ 

ดังนั้นเพ่ือความปลอดภัยและเฝาระวังโรคจากการทำงาน พนักงานของฝายความปลอดภัยที่
ปฏิบัติงานที่เตาเผาของเสียอันตรายจะไดรับการตรวจสุขภาพพิเศษเพ่ิมเติมจากรายการตรวจสุขภาพปกติปละ   
1 ครั้ง  รายการที่ตรวจในปงบประมาณ 2563 ไดแก ตรวจหาระดับสารเมธานอลในปสสาวะ (Methanol in 
Urine) ตรวจหาระดับสารนอรมัลเฮกเซนในปสสาวะ (n-Hexane in Urine)  เปนตน ผลการตรวจสุขภาพของ
พนักงานที่ปฏิบัติงานท่ีเตาเผาของเสียอันตรายพบวามีคาอยูในเกณฑระดับปกต ิแตในสวนการตรวจสมรรถภาพ
ปอด (Spirometry) ทางโรงพยาบาลงดใหบริการตรวจซึ่งเปนการปฏิบัติตามมาตการปองกันการแพรระบาดเชื้อ
ไวรัส COVID-19 
 

6.4 รายงานผลการซอมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. 
ประจำปงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

วันฝกซอม :  วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 
เวลาฝกซอม :  9.00 น. – 9.30 น. 
สถานท่ีเกิดเหต ุ: บริเวณตูควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียรวม สวทช. 
                     บรเิวณใกลเคียงกับอาคารเตาเผาของเสียอันตราย 
จุดรวมพล :  ปอม รปภ. สามแยกระบบบำบัดน้ำเสีย หนา PTT Pilot Plant 
หนวยงานเขารวมฝกซอมและเขารวมสังเกตการณมีดังตอไปนี้ 
1. ชางบริหารอาคาร (บริษัท Prompt) เจาหนาที่หอง Utility รวมทั้งหมด 3  คน 
2. ฝายอาคารสถานที่ สก.     รวมทั้งหมด 2  คน 
3. ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สก.   รวมทั้งหมด 8  คน 
4. ทีม รปภ.       รวมทั้งหมด 7 คน 
5. ทีมรถน้ำ       รวมทั้งหมด 4 คน 
6. คนสวนที่ปฏิบัติงานรอบบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย  รวมทั้งหมด 2 คน 
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ตารางท่ี 6-2 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตราย
ของ สวทช. 
 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 
0.00 

(09.00 น.) 
ในระหวางที่ รปภ. ประจำระบบบำบัดน้ำเสียฯ เดินตรวจ
พ้ืนที่บริเวณโดยรอบระบบำบัดน้ำเสียฯ และอาคารเตาเผา
ของเสยีอันตราย ตามปกติ 
จึงไดจำลองเหตุการณวาและในขณะที่  รปภ. กำลังจะ
กลับมายังบริเวณโตะทำงานท่ีตั้งอยูในอาคารควบคุมการ
บำบัดน้ำเสียฯ นั้น ไดพบเหตุคือ เกิดไฟลุกไหมบริเวณ
พ้ืนท่ีตูควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียฯ มีเปลว
เพลิง และมีแนวโนมท่ีจะลุกลามไปยังหองเก็บสารเคมี
โซเดียมไฮดรอกไซด (ความเขมขน 50%) ที่ไวใชสำหรับ
การปรับคา pH ของน้ำเสียที่อยูขางๆ รวมถึงอุปกรณอ่ืนๆ
ท่ีอยูขางเคียง 
- เจาหนาที่ รปภ. จึงไดนำถังดับเพลิงท่ีอยูใกลที่สุดมาทำ
การดับเพลิงข้ันตน แตไมสามารถดับเพลิงไดจึงวิ่งไปแจง
กับเจาหนาที่ของฝายความปลอดภัยฯ ที่ประจำอยูที่อาคาร
เตาเผาของเสียอันตราย ในหองควบคุมเตาเผาของเสียฯ 
(หองทำงาน) วาเกิดเหตุเพลิงไหมบริเวณสายไฟตูควบคุม
การทำงานของระบบบำบัดฯ ใหนำถังดับเพลิงมาชวยดับ
ไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+3.00 
(09.03 น.) 

- เจาหนาที่เตาเผาฯ และ เจาหนาที่ รปภ. ใชถังดับเพลิงท่ี
มีอยูเขาระงับเหตุเบื้องตน แตไมสามารถดับได 
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ตารางที่ 6-2 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตราย
ของ สวทช. (ตอ) 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 
+7.00 

(09.07 น.) 
- เจาหนาที่เตาเผา ฯ ใชโทรศัพทตรงบริเวณโตะทำงาน
ของ รปภ. โทรแจงหองควบคุมของชางบริหารอาคาร ที่
ประจำอยูอาคาร Utility วามีเหตุเพลิงไหมที่บริเวณพื้นท่ี
ตูควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียฯ มีเปลวเพลิง 
และมีแนวโนมท่ีจะลุกลามไปยังหองเก็บสารเคมีโซเดียมไฮ
ดรอกไซด (ความเขมขน 50%) ที่ไวใชสำหรับการปรับคา 
pH ของน้ำเสีย รวมถึงอุปกรณอ่ืนๆท่ีอยูขางเคียง 
- เจาหนาที่ รปภ. ประจำจุดระบบบำบัดฯ ประสานงานกับ 
ทีม รปภ สก. 
- เจาหนาที่เตาเผาฯ ไดประสานงานติดตอไปยัง ผูจัดการ
เหตุการณ และฝายความปลอดภัยฯ เพ่ือแจงเหตุเพลิงไหม 
- เจาหนาที่เตาเผา ฯ ทำการตัดกระแสไฟฟาที่หองควบคุม 
- ทีมระงับอัคคีภัย (ชางบริหารอาคาร) ประจำที่หอง 
Utility ไดรับแจงเหตุ จึงไดเตรียมถังดับเพลิงเตรียมไปยัง
จุดเกิดเหตุ สวนชางบริหารอาคารอีกคน ไดตรวจสอบการ
ทำงานของเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump) 
ดวย 
- คนสวนที่ปฏิบัติงานอยูบริเวณรอบระบบบำบัดน้ำเสีย 2 
คน ไดอพยพไปรวมอยูที่จุดรวมพลบริเวณปอม รปภ. สาม
แยกระบบบำบัดน้ำเสีย หนา PTT Pilot Plant 
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ตารางที่ 6-2 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตราย
ของ สวทช. (ตอ) 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 
+12.00 

(09.12 น.) 
- ทีมระงับอัคคีภัย (ชางบริหารอาคาร) อีก 1 คน ไดนำ
หัวฉีดน้ำดับเพลิง ประแจ F ใชสำหรับเปด-ปดวาลวจายน้ำ
ของตูจายน้ำ (Hydrant) ตามไปยังจุดเกิดเหตุ 
ใชประแจ F ในการเปดวาลวน้ำท่ีหัวตูจายน้ำ (Hydrant) 
บริเวณหนาสถานีไฟฟายอย 
 
 
 
 
 
 
- ทีม รปภ. ปดกั้นพื้นท่ี การจราจรบริเวณโดยรอบ และ
คอยอำนวยความสะดวกเปดทางใหรถน้ำเขามายังจุดเกิด
เหตุ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+14.00 
(09.14 น.) 

- ทีมระงับอัคคีภัย ขอความชวยเหลือจากทีม รปภ. ชวย
สนับสนุนคลี่และตอสายฉีดน้ำ และถือสายฉีดน้ำ 
- ทีม รปภ. ไดดำเนินการตอหัวฉีดเขากับสายฉีดน้ ำ
ดับเพลิง และคลี่สายฉีดน้ำเพ่ือนำไปเชื่อมตอเขากับสายฉีด
น้ำดับเพลิงจากจุดดานหนาสถานีไฟฟายอยเพื่อจะไดลาก
สายไปใชดับเพลิงในอาคารควบคุมการบำบัดน้ำเสียฯ 
- หัวหนาทีมระงับอัคคีภัยขอรถน้ำมาชวยสนับสนุนในการ
ดับเพลิงอีกทางหนึ่ง 
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ตารางที่ 6-2 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอันตราย
ของ สวทช. (ตอ) 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 
   

 
 

 

+17.00 
(09.17 น.) 

- ผูจัดการเหตุการณหลังจากไดรับแจงเหตุเพลิงไหม ได
เดินทางมายังจุดเกิดเหตุและสั่งการอำนวยการระงับเหตุ
เพลิงไหม โดยสอบถามเรื่องการตัดกระแสไฟฟา และให
ตรวจสอบทิศทางลมกอนที่จะฉีดน้ำเขาไปดับเพลิง 
- ผูจัดการเหตุการณแจงทีมสื่อสาร ใหประสานงานแจง
หนวยงาน อาคารขางเคียง ภายในอุทยานฯ ใหทราบเหตุ 
วาเกิดเพลงิไหม 
- หัวหนาชุด รปภ. วิทยุสื่อสารแจง รปภ.ใหดูแลเรื่อง
การจราจร 
- ทีมระงับอัคคีภัย และทีม รปภ. ไดตรวจสอบทิศทางลม 
และตรวจสอบสายฉีดน้ำดบัเพลิงใหอยูในสภาพที่ไมพับหัก
งอ  
- ทีมระงับอัคคีภัยและทีม รปภ. ไดประสานงานในการให
สัญญาณการเปดวาลวจายน้ำ เพื่อระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 23.00 
(09.23 น.) 

- ทีมระงับอัคคีภัย สามารถควบคุมเพลิงไวไดแลว และสั่ง
ปดน้ำจากตูจายน้ำ (Hydrant) 
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ตารางที่ 6-2 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผาของเสียอนัตราย
ของ สวทช. (ตอ) 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 
+26.00 

(09.26 น.) 
- ทีมระงับอัคคีภัย และทีม รปภ. เขาระงับเหตุไดเรียบรอย 
ถูกตองตามตามหลักการการระงับอัคคีภัยขั้นตน 
- ฝายอาคารสถานที่ ฝายความปลอดภัยฯ ทีม รปภ. เขา
ตรวจสอบพ้ืนที่ 
- ทีม รปภ. แจงเปดการจราจรตามปกติ 
- ผูจัดการเหตุการณไดโทรศัพทรายงานใหกับทางผูบริหาร
ท่ีกำกับสายงานบริหารทราบในแตละลำดับเหตุการณ
จ น ก ร ะ ทั่ ง ส าม าร ถ ค ว บ คุ ม เพ ลิ ง ไว ได  โด ย ไม มี
ผูไดรับบาดเจ็บและรายงานสภาพความเสียหายที่ เกิด
ขึ้นกับผนังอาคารมีรอยไหม หลังคา เสียหายเล็กนอย บาน
กระจกแตกจากความรอน ตรวจสอบตูควบคุมการทำงาน
ของระบบบำบัดฯ ไมไดรับความเสียหายจากน้ำที่ดับเพลิง 
แตอาจจะตองตรวจสอบสายไฟ สวิตซ ภายในตูควบคุมฯ 
อีกครั้ง 
โดยจากการประเมินขั้นตนแลวจะใชระยะเวลาในการ
ตรวจสอบ ซอมแซมประมาณ 30 วัน ในระหวางนี้จะ
ดำเนินการควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียฯ โดย
เปด ใชระบบ  Manual ไปกอนจนกวาจะดำเนินการ
ตรวจสอบและทดสอบการทำงานใหเปนไปตามปกติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการสังเกตการฝกซอม 

1. เจาหนาที่เตาเผา ฯ และ จนท. รปภ. ประจำระบบบำบัดฯ สามารถปฏิบัติการถูกตองทุกขั้นตอนใน
การเขาระงับเหตดุับเพลิงข้ันตนได และการโทรแจงเหตุ 

2. เจาหนาที่เตาเผา ฯ ไดดำเนินการตัด ตัดกระแสไฟฟาที่หองควบคุม 
3. ทีม รปภ. เขาชวยระงับอัคคีภัย โดยมีการปฏิบัติไดถูกตองในการคลี่สายฉีดน้ำ ตรวจสอบสายไมพับ

หักงอ รอยเชื่อมตอของสายฉีดน้ำแตละเสน และการเขาฉีดน้ำระงบัอัคคีภัย 
4. หัวหนาชุด รปภ. นำกรวยมาวางเพื่อปดก้ันจราจรตรงแยกตางๆ ทางออกจากหอพักสหกรณ บริเวณ

อาคาร Green House 
5. เจาหนาที่ รปภ. ปอมหนาบานวิทย ปดก้ันพื้นที่หัวถนนตรงวงเวียนบานวิทย และเจาหนาที่ รปภ. 

ปอม 4 นำกรวยมาวางเพ่ือปดก้ันจราจรตรงแยกจอดรถบัสบรกิาร 
6. ทีมชางบริหารอาคารหลังจากไดรับแจงเหตุเพลิงไหมไดจัดเตรียมสายดับเพลิง พรอมประแจ F ในการ

เปดวาลวน้ำที่หัวตูจายน้ำ (Hydrant) และไดนำถังดับเพลิงมาจากอาคาร Utility เพื่อชวยระงับเพลิงไหมดวย 
7. ทีมชางบริหารอาคารเขารวมระงับอัคคีภัยในพ้ืนที่เกิดเหตุ โดยควบคุมการเปดวาลวจายน้ำที่จุด

ดานหนาสถานีไฟฟายอย 
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8. ทีม รปภ. และทีมชางบริหารอาคาร มีการประสานงานกันเปนอยางดี โดยการใหจังหวะการฉีดน้ำ 
การกาวขาเพื่อเขาระงับเหตุอัคคภีัย 

9. คนสวนที่ปฏิบัติงานรอบบริเวณอาคารเตาเผาฯ และระบบบำบัดน้ำเสียไปรวมพลตรงบริเวณปมสูบน้ำ
จากบอดิน (Pump House) 

10. การฝกซอมฯ ครั้งนี้ไมมีการใชสารดับเพลิง 
 

สรุปผลการฝกซอมระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ อาคารเตาเผาของเสียอันตราย ประจำปงบประมาณ 
2563 

1. ระยะเวลาที่ใชในการฝกซอม  
- เวลาฝกซอมทั้งหมด      26 นาที   

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

ปญหา/สิ่งที่ควรจะปรับปรุง และแนวทางแกไขปญหาอาคารเตาเผาของเสียอันตราย 
 

สภาพปญหา/สิ่งท่ีควรจะปรับปรุง แนวทางแกไขปญหา ผูรับผิดชอบ 
ไมพบ   

 
 
6.5 รายงานผลการซอมตามแผนการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมี กรณีหกรั่วไหล ประจำป
งบประมาณ 2563 
วันฝกซอม :  วันศุกรท่ี 6 ธันวาคม 2562 
เวลาฝกซอม :  9.30 น. – 9.50 น. 
สถานท่ีเกิดเหต ุ:  บริเวณพ้ืนที่ขางเตาเผา หนาหองเก็บของเสียสารเคมี อาคารเตาเผาของเสียอันตราย 

ผูเขารวมฝกซอมตามแผนการจัดการของเสียอันตรายกรณีหกรั่วไหลประกอบไปดวยเจาหนาท่ีที่
ปฏิบัติงานอาคารเตาเผาฯ ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สก. และเจาหนาที่ที่ดำเนินการขนยายและขับ
รถบรรทุกของเสียฯ อวท. ดังรายชื่อตอไปนี้ 

1. นายสรณ โสภณวิโรจน เจาหนาท่ีเตาเผาของเสียอันตราย 
2. นายโชคชัย สรอยธรรมา เจาหนาที่ขนยายของเสียฯ อวท. 
(บริษัท 109 คอนเซาทแอนดเซอรวิส จำกัด) 
3. นายประภาส นอยนิ่ม พนักงานขับรถขนของเสียอันตราย 
(ชาง บริษัท CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.) 
ในปงบประมาณ 2563 นี้ มีการฝกซอมแผนการจัดการของเสียอันตรายกรณีหกรั่วไหล ณ อาคาร

เตาเผาของเสียอันตราย  โดยไดจำลองเหตุการณตางๆ ตามรายละเอียดของการฝกซอมตามแผนฯ และไดรวม
ฝกซอมกับ ทีมงานบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม (SEM) อวท. ซึ่งเปนหนวยงานที่ดำเนินการขนยายของ
เสียอันตรายสารเคมีมาสงยังอาคารเตาเผา รายละเอียดของการฝกซอมตามแผนฯ แสดงในตารางดานลางตอไปนี้ 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 

ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สำนักงานกลาง           73 

ตารางท่ี 6-3 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมี กรณีหกรั่วไหล 
 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 
+0.00 

(9.30 น.) 
- เวลาประมาณ 9.30 น. พนักงานขับรถขน
ของเสียอันตราย ของ อวท. ไดนำของเสีย
อันตรายมาสงท่ีอาคารเตาเผา โดยเจาหนาที่
ขนยายของเสียฯ อวท. ไดลำเลียงภาชนะบรรจุ
ของเสียอันตรายมาวางเรยีงกันหนาหองเก็บ
ของเสียอันตราย เพื่อใหเจาหนาที่เตาเผาของ
เสียอันตรายทำการบันทึกตรวจสอบชนิด 
ปริมาณ ที่มาของของเสียอันตราย ที่สงมาจาก
ศูนยแหงชาติตางๆ จดบันทึก คัดแยกจัดเก็บ
ภาชนะบรรจุของเสียสารเคมี เขาหองเก็บ
สารเคมี (คัดแยกไวสำหรับเผาดวยเตาเผาฯ 
และสงกำจัดยังหนวยงานภายนอก)  

 

 - จำลองเหตุการณวาในขณะที่เจาหนาที่ขน
ยายของเสียฯ ไดขนภาชนะบรรจุของเสีย
ประเภทสารเคมีที่ผานการใชงานแลวลงจากรถ 
ในระหวางดำเนินการ ทาง จนท.ขนยายของ
เสียฯ ไดทำภาชนะบรรจุของเสียฯ หลุดจากมือ
ตกกระทบพ้ืนและฝาปดภาชนะโดนกระแทก 
ทำใหฝาปดภาชนะหลุด ของเสียสารเคมีหก
รั่วไหลออกมา 
- เจาหนาที่ขนยายของเสียฯรีบยกภาชนะ
บรรจุของเสียสารเคมีตั้งข้ึนพรอมปดฝาและได
ตรวจสอบชนิดของของเสียบนฉลากที่ติดอยู
ดานหนาพบวาเปนสารเคมี Acetonitrile ที่
ผานการใชงานแลว  
- จนท. ขนยายของเสียฯ ไดแจงขอความ
ชวยเหลือจาก จนท. เตาเผาของเสียฯ ที่อยูใน
หองควบคุม ณ ขณะนั้น และใหขอมูลวาเปน
สารเคมี Acetonitrile ที่ผานการใชงานแลวที่
หกหลนบนพ้ืน ซึ่งสารนี้ใชเปนสารวิเคราะห
และทดสอบ (reagent) ทางเคมีใน
หองปฏิบัติการ 
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ตารางท่ี 6-3 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมี กรณีหกรั่วไหล (ตอ) 

นาทีสะสม รายละเอียดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 
+5.00 

(9.35 น.) 
 

- จนท. เตาเผาของเสียฯ ไดสอบถามวาเกิด
เหตุการณอะไรข้ึน และทำการตรวจสอบ 
MSDS (Material Safety Data Sheets) ของ
สารเคมี Acetonitrile เพ่ือดูคุณสมบัติทาง
กายภาพและเคม ีการใชอุปกรณ PPE ที่
ถูกตอง วิธีการจัดการที่ถูกตอง อันตรายและ
ขอควรระวังตางๆ และแตงกายใสชุดและ
อุปกรณปองกันสารเคมี กอนออกไปชวยเหลือ
ทาง จนท. ขนยายของเสียฯ 
- จนท. เตาเผาของเสียฯ ไดเปดประตูทั้งหมด
เพ่ือระบายอากาศ ไมใหเกิดการสะสมของไอ
สารเคมีในพื้นที่ ปดก้ันพื้นที่ และแจงพนักงาน
ขับรถขนของเสียฯ ใหออกไปยืนในบริเวณท่ี
โลงแจง เน่ืองจากพนักงานขับรถขนของเสียฯ 
ไมไดสวมใสอุปกรณ PPE 
- ในขณะเดียวกัน จนท. ขนยายของเสียฯ ได
นำอุปกรณวัสดุดูดซับชนิดทอน (Absorbent 
Boom) ที่จัดเตรยีมไวประจำรถขนของเสีย
อันตราย นำออกมาวางก้ันลอมรอบบริเวณที่
สารเคมีหกเพื่อปองกันการแพรกระจายในวง
กวาง จำกัดพื้นท่ีการกระจายของของเสีย
สารเคมี 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

+9.00 
(9.39 น.) 

 - จนท. เตาเผาของเสียฯ ไดรีบไปยังหองเก็บ
อุปกรณและนำวัสดุดูดซับ และถังทรายที่อยูใน
หองเก็บอุปกรณดานหลังอาคารเตาเผาของเสีย
อันตรายมายังพ้ืนที่เกิดเหตุ 
- จนท. เตาเผาของเสียฯ และ จนท. ขนยาย
ของเสียฯ เปนผูดำเนินการจัดการของเสีย
สารเคมีที่หกรั่วไหลนำวัสดุดูดซับมาวางก้ัน
ลอมรอบบริเวณที่สารเคมีหกเพ่ือปองกันการ
แพรกระจายในวงกวาง จำกัดพ้ืนที่การกระจาย
ของของเสียสารเคมีตักทรายลงไปดูดซับของ
เสียสารเคมี และเก็บทรายท่ีใชดูดซับสารเคมี
และวัสดุดูดซับ เก็บใสถุงแดงพรอมติดฉลาก
ระบุชนิดของของเสีย นำไปเก็บไวในที่จัดเก็บ
ถุงแดงเพ่ือรอกำจัดตอไป 
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ตารางท่ี 6-3 รายละเอียดการฝกซอมตามแผนการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมี กรณีหกรั่วไหล (ตอ) 

นาทีสะสม รายละเอยีดของการซอมฯ รูปภาพประกอบ 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
+12.00 
(9.42น.) 

- จนท. เตาเผาของเสียฯ และ จนท. ขนยาย
ของเสียฯ ไดประสานงานโทรศพัทแจงมายัง
ฝายความปลอดภัยฯ (SED) สก. และ งาน
บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม (SEM) 
อวท. ตามลำดับ วาเกิดเหตุการณสารเคมีหก
รั่วไหล เปนสารเคมี Acetonitrile  จุดเกิดเหตุ
ตรงบริเวณพ้ืนที่ขางเตาเผา หนาหองเก็บของ
เสียสารเคมี อาคารเตาเผาของเสียอันตราย 
และทางเจาหนาที่เตาเผาของเสียอันตราย ได
ดำเนินการจัดการตามขั้นตอนการจัดการ
สารเคมีหกรั่วไหลอยางเรยีบรอยและมี
ปลอดภัยในแตละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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ผลการสังเกตการฝกซอม 
1. จนท. ขนยายของเสียฯ ไดนำอุปกรณวัสดุดูดซับชนิดทอน (Absorbent Boom) ที่จัดเตรยีมไวประจำ

รถขนของเสียอันตราย นำออกมาวางก้ันลอมรอบบริเวณที่สารเคมีหกเพ่ือปองกันการแพรกระจายในวงกวาง 
จำกัดพื้นที่การกระจายของของเสียสารเคมี 

2. จนท. เตาเผาของเสียฯ ชวยตรวจสอบขอมูลของ MSDS ของของเสียสารเคมีท่ีหก ยกถังทรายชวยกัน
กับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติการจัดการกับสารเคมีที่หกรั่วไหล และจัดเตรียมถุงแดงพรอมฉลากระบุชนิดของของเสีย 
ชวยอำนวยความสะดวกเปดชองระบายอากาศในพื้นที่เกิดเหตุ กั้นพื้นที่ และนำถุงแดงที่บรรจุวัสดุดูดซับสารเคมี
หกรั่งไหลไปวางไวตรงตะแกรงเพ่ือรอการขนยายไปกำจัด 

3. เจาหนาท่ีที่ปฏิบัติการจัดการกับสารเคมีท่ีหกรั่วไหลมี 2 คน คือ จนท. เตาเผาของเสียฯ และ จนท. 
ขนยายของเสียฯ โดยสวมใสชุดปองกันสารเคมี และไดปฏิบัติการตามแผนฯ โดยวางวัสดุดูดซับวางก้ันลอมรอบ
บริเวณท่ีสารเคมีหกเพ่ือปองกันการแพรกระจายในวงกวาง จำกัดพ้ืนท่ีการกระจายของของเสียสารเคมี และนำ
ทรายมาดูดซับบริเวณที่สารเคมีหกรั่วไหล หลังจากน้ันเขาไปจัดการกับวัสดุดูดซับ และทรายท่ีปนเปอนสารเคมี 
นำบรรจุ ใสถุงแดง พรอมติดฉลาก จัดเก็บรอนำสงไปกำจัดตอไป 

4. พนักงานขับรถขนของเสียฯ ไมไดสวมใสอุปกรณ PPE ครบชุด ออกไปอยูในบริเวณท่ีหางไกลจากจุด
เกิดเหตุเพ่ือปองกันการสัมผัสอระเหยจากของเสียสารเคมีท่ีหกรั่วไหล 

 
สรุปผลการฝกซอมการจัดการของเสียอันตรายกรณีหกรั่วไหลอาคารเตาเผาของเสียอันตราย ประจำป
งบประมาณ 2563 

1. ระยะเวลาที่ใชในการฝกซอม  
- เวลาฝกซอมทั้งหมด      12 นาที   

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

ปญหาและแนวทางแกไขปญหาอาคารเตาเผาของเสียอันตราย 
 

สภาพปญหา แนวทางแกไขปญหา ผูรับผิดชอบ 
ไมพบ   

 
 
6.6 การจัดพื้นที่ทำงานใหมีความปลอดภัย การจัดเตรียมอปุกรณปองกันอันตรายและการเตือนอนัตราย  

จากผลการประเมินความเสี่ยง รายงานผลการซอมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารเตาเผา
ของเสียอันตรายของ สวทช. และการซอมแผนการจัดการของเสียอันตรายและสารเคม ีกรณีหกรั่วไหล จึงนำมาสู
การจัดพื้นท่ีการทำงาน อุปกรณปองกันอันตราย และการเตือนอันตราย เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ และผูปฏิบัติงานโดยรอบ และดูแลพ้ืนที่ดังกลาวใหเกิดความปลอดภัยอยางตอเน่ืองตลอดมา ดัง
รายละเอียดการปรับปรุงพื้นที่ทำงาน การจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตราย และการเตือนอันตรายดังแสดงใน
ตารางที่ 6-4 ตอไปน้ี 
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ตารางที่ 6-4 การจดัพื้นที่ทำงาน การจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตราย และการเตือนอันตราย 

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

 

การเตือนอันตรายในพ้ืนที่ปฏิ บัติงาน เชน ใหสวม
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล หามผูที่ไมเก่ียวของ
เขาพ้ืนที่ ในระหวางการปฏิ บัติงาน ห ามทำใหเกิด
ประกายไฟ ปายเตือนใหระวังสารเคมี ปายเตือนหามผู
ไมเก่ียวของเขาพ้ืนที่ขณะทำการเผาของเสียอันตราย
และใบแสดงสถานการณซอมบำรุงเตาเผาของเสีย
อันตราย (TAG OUT) (มีการจัดทำปายเตือนอันตราย
ในป 2550 และมีการตรวจสอบสภาพใหมีความพรอม
ในการใชงานอยางสม่ำเสมอ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงคันรองรับน้ำมันที่ ใตถังน้ำมันเตาเผา ให
สามารถรองรับน้ำมันไม ให เกิดการรั่วไหลออกสู
ภายนอก (จัดทำในป 2551 และมีการตรวจสภาพใหมี
ความพรอมในการใชงาน ในกรณีเกิดการรั่วไหลของ
น้ำมัน อยางตอเนื่อง) 
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ตารางที่ 6-4 การจดัพื้นที่ทำงาน การจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตราย และการเตือนอันตราย (ตอ) 

รายละเอียด ภาพประกอบ 
ยายสวิตช ปด-เปดไฟฟา หองเก็บของเสียอันตรายเพ่ือ
ลดโอกาสการเกิดประกายไฟภายในหองเก็บของเสีย
สารเคมี (ทำการยายสวิตช ในป 2551 และทำการ
ตรวจสภาพอยางสม่ำเสมอ) 
 

 

การเตรียมถังดับเพลิง ใหมีความเหมาะสม และ
เพียงพอ เชน ถังดับเพลิงชนิดโฟมเพ่ือใชระงบัเหตุเพลิง
ไหมที่ มี เชื้ อ เพลิ งเป นน้ ำมัน โดยติดตั้ งไว ใน พ้ืนที่
ปฏิบัตงิานมีการตรวจสภาพเดือนละ 1 ครั้ง 
 
 
 

 

จัดทำคันรองรับสารเคมีที่หองเก็บสารเคมีในกรณีหก
รั่วไหลจะไมไหลออกมาจากหองจัดเก็บ (จัดทำในป 
2552 และมีการตรวจสภาพของคันรองรับสารเคมี
อยางตอเนื่อง) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตือนอันตรายที่บันไดทางข้ึนสำหรับปอนของเสีย
อันตรายเขาสูหองเผาไหม  (ดำเนินการในป 2552 และ
มีการตรวจสอบสภาพของแถบเตือนอันตรายโดยมีการ
เปล่ียนแถบเตือนอันตรายเมื่อพบวามีการเสื่อมสภาพ
อยางตอเนื่อง) 
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ตารางที่ 6-4 การจดัพื้นที่ทำงาน การจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตราย และการเตือนอันตราย (ตอ) 

รายละเอียด ภาพประกอบ 
การปรับปรุงทำการยกระดับตูควบคุมระบบเตาเผา ให
สูงจากพื้น 30 เซนติเมตร และจัดหาโตะสำรองสูงจาก
พ้ืน 1 เมตร ไววางตูควบคุมกรณีระดับน้ำทวมสูง
มากกวา 30 เซนติเมตร (จัดทำในป 2555 และมีการ
ตรวจสภาพอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย) 
 

 

ยายปลั๊กไฟฟาใหสูงจากพ้ืนเตาเผา 1 เมตร เพ่ือปองกัน
ความเสียหายจากน้ำทวม (จัดทำในป 2555 และมีการ
ตรวจสภาพอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย) 

 

ในปงบประมาณ 2556  
1. มีการจัดหาหัวฉีดน้ำมาไวใหในตูเก็บสายดับเพลิง 
เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับสถานการณฉุกเฉิน 
2. เพิ่มจุดติดต้ังโทรศัพทภายในหองควบคุมการเผาอีก 
1 จุด เพ่ือใชสื่อสารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 

ในปงบประมาณ 2557 
1. ติดตั้ง Safety Guard และติดปายเตือนอันตราย
ตรงบริเวณตูควบคุมระบบเตาเผาของเสียอันตราย 
2. เจาะผนังเพ่ิมชองพัดลมระบายอากาศในหองเก็บ
สารเคมี ทาสีผนังใหม 
3. ติดต้ังปายเตอืนอันตรายตรงเตาเผา 
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ตารางที่ 6-4 การจดัพื้นที่ทำงาน การจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตราย และการเตือนอันตราย (ตอ) 

รายละเอียด ภาพประกอบ 
  

 
 
 
 
 

ในปงบประมาณ 2558 
1. จัดหาภาชนะสำหรบัรองรับซากหลอดไฟเพ่ือรอเก็บ
ขนนำไปกำจัด โดยใหมีความเหมาะสมกับลักษณะของ
หลอดไฟแตละประเภท มีความปลอดภัย งายตอการ
จัดเก็บและเคลื่อนยายไปกำจัด 
2. ติดแถบเตือนอันตรายทดแทนของเดิมที่หลุดลอก
ออกไป 
 

 

ในปงบประมาณ 2559 
1. ปรับปรุงพ้ืนที่หองสำหรับรองรับซากหลอดไฟเพื่อรอ
เก็บขนนำไปกำจัด โดยใหมีความเหมาะสมกับลักษณะ
ของหลอดไฟแตละประเภท มีความปลอดภัย งายตอ
การจัดเก็บและเคลื่อนยายไปกำจัด 
2. ปรับปรุงเปลี่ยนพ้ืนตะแกรงใสขยะติดเชื้อปนเปอน
สารเคมี 
3. เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศของหองควบคุมเตาเผา
ของเสียอันตราย ทดแทนของเดิมท่ีชำรุดเนื่องจากมี
อายุการใช งานนาน และไมมีความคุ มค าในการ
ซอมแซม 
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ตารางที่ 6-4 การจดัพื้นที่ทำงาน การจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตราย และการเตือนอันตราย (ตอ) 

รายละเอียด ภาพประกอบ 
4. เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคารเตาเผาของเสีย
อันตรายใหม เน่ืองจากหมวกปลองเตาตกกระแทกใส
หลังคา ทำใหมีรอยแตกราว และอาจเกิดอันตรายจาก
เศษกระเบื้องท่ีแตกได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในปงบประมาณ 2561 
ปรับปรุงพื้นที่ โดยติดปายการปองกันอันตรายขณะ
ปฏิบัติงานกับอุปกรณของเตาเผาของเสียอันตราย ขอ
ควรระวังของผูปฏิบัติงาน 
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บทที่ 7 
การซอมบำรุงและปรับปรุงระบบเตาเผาของเสียอันตราย 

 
การดูแลรักษาอุปกรณตางๆ ของระบบเตาเผาของเสียอันตราย ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

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

 
ตารางที่ 7-1 สาเหตุและการดำเนินการแกไขระบบเตาเผาของเสียอันตราย ต้ังแตปงบประมาณ 2549 ถึง
ปจจุบัน 

วันท่ีตรวจวัด สาเหตุ การแกไข 

19 ต.ค. 2548 เกิดความขัดของของหัวเผาหองเผา
ไหมที่ 1 (หัวเผาติดๆ ดับๆ) ทำใหหอง
เผาไหม ที่ 2 มีภาระการเผาควันมาก
ขึ้น เกิดการเผาไหมไมสมบูรณและเกิน
กวาประสิทธิภาพของระบบบำบัดจะ
บำบัดไดในชวงเวลาขณะนั้น   

เปลี่ยนกลองควบคุมหัวเผาและจัดซื้อกลองควบคุม
หัวเผาสำรองไวใช 
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ตารางที่ 7-1 สาเหตุและการดำเนินการแกไขระบบเตาเผาของเสียอันตราย ต้ังแตปงบประมาณ 2549 ถึง
ปจจุบัน (ตอ) 

วันท่ีตรวจวัด สาเหตุ การแกไข 

21 มี.ค. 2550 ผนังของระบบบำบัดอากาศข้ันท่ีสอง      
(หอดดูซับ Adsorbtion Chamber) ที่
ใชบรรจุ Activated Carbon ในการ
ดักกรองฝุนและดูดซับกลิ่นหลุดออก
จากโครงยึดทำใหอากาศเสียไมถูก
บำบัดในขั้นที่สอง 

ตรวจสอบโครงสรางภายในของระบบบำบัดอากาศ  
ปละ 1 ครั้ง และบรรจุไวในแผนการตรวจสอบและ
บำรงุรกัษาประจำป 

30 ก.ย. 2553 ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศมีการ
ชำรุดและเสื่อมสภาพ 

                      
 
 
 
 
 
ซอมแซมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ Adsorption 
Chamber แ ล ะ  Wet Scrubber ต ล อ ด จ น เพิ่ ม
ความถี่ในการตรวจสอบอุปกรณระบบบำบัดมลพิษ
ทางอากาศ ปละ 4 ครั้ง 
 

29 พ.ย. 2554 กลองใส Activated Carbon ภายใน
หอดูดซับ (Adsorption Chamber) 
รั่ว 

ดำเนินการซอมแซม และใชงานไดตามปกติ 

8 ต.ค. 2557 แบตเตอรี่หัววัด pH Meter 
เสื่อมสภาพไมสามารถใชงานได  

 
 
 
 
 
 
 
เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม และดำเนินการสอบเทียบ
หัววัดคา pH สามารถกลับมาใชงานไดตามปกติ
ดำเนินการแลวเสรจ็เมื่อวันท่ี 18 ต.ค. 2557 
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ตารางที่ 7-1 สาเหตุและการดำเนินการแกไขระบบเตาเผาของเสียอันตราย ต้ังแตปงบประมาณ 2549 ถึง
ปจจุบัน (ตอ) 

วันท่ีตรวจวัด สาเหตุ การแกไข 

26 ธ.ค. 2557 ซอมแซมทอฉีดน้ำหอลดอุณหภูมิ
เตาเผาของเสียอันตราย เนื่องจากทอมี
รอยรั่ว ชำรุดไมสามารถใชงานได 

ดำเนินการติดตั้ง และทดสอบทอน้ำ หัว Spray ใช
งานไดตามปกติ ดำเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 
2558 
 

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

- แกนยึดติดใบพัดมอเตอรปมสูบน้ำบอ
น้ำหมุนเวียน สำรองตัวที่ 1 ไมหมุน 
- ปมสูบน้ำบอน้ำหมุนเวียนตัวที่ 2 
ขดลวดมอเตอรไหม 
- ปมสูบน้ำบอน้ำหมุนเวียนตัวที่ 1 
ขดลวดมอเตอรไหม 
มอเตอรปมสูบน้ำบอน้ำหมุนเวียน 3 
ตัว ชำรุดไมสามารถทำงานได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงปมน้ำทั้ง 3 ตัวซอมเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2558 

  ดำเนินการติดตั้ง และทดสอบการทำงานของปมน้ำ
ท้ัง 3 ตัว ใชงานไดตามปกติ ดำเนินการแลวเสร็จเม่ือ
วันท่ี 13 ส.ค. 2558 
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ตารางที่ 7-1 สาเหตุและการดำเนินการแกไขระบบเตาเผาของเสียอันตราย ต้ังแตปงบประมาณ 2549 ถึง
ปจจุบัน (ตอ) 

วันท่ีตรวจวัด สาเหตุ การแกไข 

24 เม.ย. 
2558 

ตูควบคุมระบบเตาเผาของเสียอันตราย 
(PLC) ระบบควบคุมมปีญหาไม
สามารถสั่งการทำงานได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดำเนินการซอมแซมระบบฯ และทดสอบการทำงาน 
โดยดำเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2558 
 

เม.ย. 2559 ทอน้ำสงไปหอ Quencher แตกรั่ว ไม
สามารถใชงานเตาเผาของเสียฯ ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดำเนินการซอมแซม เปลี่ยนทอน้ำใหมโดยเปลี่ยน
วัสดุทอเปน Stainless และติดตั้งแลวเสร็จเมื่อวันที่ 
27 พ.ค. 59 
 

ก.ค. 2559 จอแสดงผล pH Controller ของ
ตูควบคุมเตาเผาของเสียอันตรายชำรุด
ไมสามารถแสดงผลอานคาได 
 

ดำเนินการเปลี่ยนจอแสดงผลคา pH ของตูควบคุม
เตาเผาของเสียอันตราย 
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ตารางที่ 7-1 สาเหตุและการดำเนินการแกไขระบบเตาเผาของเสียอันตราย ต้ังแตปงบประมาณ 2549 ถึง
ปจจุบัน (ตอ) 

วันท่ีตรวจวัด สาเหตุ การแกไข 

ก.ย. 2559 หัววัดคา pH (Probe) ของบอน้ำ
หมุนเวียน เตาเผาของเสียอันตราย
ชำรุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดำเนินการเปลี่ยนหัววัดคา pH (Probe) ใหมของ
เครื่องมือวัดคา pH ของบอน้ำหมุนเวียน พรอมกับ
สอบเทียบเคร่ืองวัดคา pH เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 59 
 

ก.ย. 2559 แบตเตอรี่หัววัด pH Meter 
เสื่อมสภาพไมสามารถใชงานได 

ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม และดำเนินการสอบ
เทียบ หัววัดค า  pH สามารถกลับมาใช งาน ได
ตามปกตดิำเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 59 
 

พ.ย. 2559 ตู PLC ของเตาเผาของเสียอันตรายไม
สามารถใชงานไดเนื่องจากหนูกัด
สายไฟขาดเมื่อวันท่ี 10 พ.ย. 59 
 

ดำเนินการแกไขเปลี่ ยนฟ วสใหมแลวเสร็จและ
ทดสอบการใชงานของ PLC ในวันท่ี 14 พ.ย. 59 

ม.ค. 2560 ปมจุมไฟฟาแสตนเลส (สูบบอน้ำ
หมุนเวียน) เสื่อมสภาพ ไมสามารถ
ซอมแซมใหกลับมาใชงานได 
 

ดำเนินการซื้อปมใหม 

มี.ค. 2560 ปมสูบน้ำบอน้ำหมุนเวียนตัวท่ี 2 
ขดลวดมอเตอรไหม  

ดำเนินการสงไปซอมแซมพันขดลวดมอเตอรใหมและ
นำกลับมาติดตั้งคืน ทดสอบการทำงานของปมน้ำ ใช
งานไดตามปกติ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 60 
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ตารางที่ 7-1 สาเหตุและการดำเนินการแกไขระบบเตาเผาของเสียอันตราย ต้ังแตปงบประมาณ 2549 ถึง
ปจจุบัน (ตอ) 

วันท่ีตรวจวัด สาเหตุ การแกไข 

เม.ย. 2560 ลูกปนของอุปกรณระบายควัน 
(Blower) เสียงดัง และตรวจสอบ
เบื้องตนพบวาลูกปนแตก เมื่อวันท่ี 25 
เม.ย. 60  

ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณที่ชำรุด และสามารถ
กลับมาใชงานไดตามปกติ เมื่อวันท่ี 28 เม.ย. 60 

ก.ย. 2560 ตู PLC ของเตาเผาของเสียอันตราย
ชำรุดเน่ืองจากหัวเผา และสายไฟของ
เตาเผาชำรุด 

ดำเนินการเปลี่ยนหัวเผาใหม และเดินสายไฟของ
เตาเผาของเสียอันตรายใหม 
 

พ.ย. 2560 การทำงานของชุดควบคุมอุปกรณการ
เผา (ระบบ PLC) ของเตาเผาของเสีย
อันตราย ชำรุด ไมสามารถสั่งการ
ทำงาน ควบคุมเตาเผาของเสีย
อันตรายได 

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

ก.ย. 2562 แบตเตอรี่หัววัด pH Meter 
เสื่อมสภาพไมสามารถใชงานได 

ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม และดำเนินการสอบ
เที ยบหั ว วัดค า  pH สามารถกลับมาใช งาน ได
ตามปกตดิำเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 62 

ก.ย. 2563 แบตเตอรี่หัววัด pH Meter 
เสื่อมสภาพไมสามารถใชงานได 

ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม และดำเนินการสอบ
เที ยบหั ว วัดค า  pH สามารถกลับมาใช งาน ได
ตามปกตดิำเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 63 

 

ในปงบประมาณ 2563 มีอุปกรณที่เกี่ยวของกับการทำงานของระบบเตาเผาของเสียอันตรายที่เกิด
การชำรุดเสียหาย และเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน อยู 1 รายการ คือแบตเตอรี่หัววัด pH Meter เสื่อมสภาพ
ไมสามารถใชงานได จึงเปลี่ยนแบตเตอรี่ชุดใหม และดำเนินการสอบเทียบหัววัดคา pH สามารถกลับมาใชงานได
ตามปกติ ดำเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 63 ของเตาเผาของเสียอันตรายนี้จะแสดงรายละเอียดตางๆใน
ปงบประมาณ 25623 

สวนรายการปรับปรงุซอมแซม และคาใชจายระบบเตาเผาของเสียอันตรายของปงบประมาณ 2563 
ไดแสดงไวในตารางที่ 7-2 

 

ตารางที่ 7-2 สรุปรายการปรับปรุงซอมแซมระบบเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. ประจำปงบประมาณ 
2563 (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563) 

รายการ สภาพปญหา การดำเนินการ 
คาใชจาย 
(บาท) 

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

เสื่อมสภาพตามอายุการใช
งาน 

เปลี่ยน Battery ใหม 1,284.00 
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บทที่ 8 
การเผยแพรถายทอดความรูและศึกษาดูงาน  

 
ในปงบประมาณ 2563 นี้ ไดมีการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม สวทช. 

เตาเผาของเสียอันตราย และระบบบำบัดน้ำเสียรวม สวทช. กับหนวยงานที่สนใจเขาเย่ียมชม โดยในรายงาน
ประจำปฉบับนี้ยังคงแสดงรายละเอียดของหนวยงานหรือผูที่สนใจที่ไดเขาเยี่ยมชมเตาเผาของเสียอันตรายจาก
หองปฏิบัติการของ สวทช. ตั้งแตปงบประมาณ 2548 เปนตนมา 

เตาเผาของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการของ สวทช.น้ีเปนเตาเผาของเสียตัวแรกของประเทศไทย
ท่ีสรางข้ึนในหนวยงานศกึษาวิจัย และมีการใชงานเพ่ือการกำจัดทำลายของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการตางๆ 
ท่ีมีการใชงานอยางตอเน่ืองมาแลวไมนอยกวา 18 ป  ตลอดระยะเวลาการใชงานทั้งผูปฏิบัติงานเผาทำลายของ
เสียอันตราย และผูเก่ียวของไดรับความรูและประสบการณในเรื่องการจัดการของเสียอันตรายดวยเตาเผาอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งประสบการณและความรูเหลานี้ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สก. ไดเผยแพรและถายทอด
ความรูที่ไดรับมานี้ใหกับหนวยงาน หรือผูสนใจในโอกาสตางๆ ตลอดมา ซึ่งพอจะสรปุไดดังนี้ 

 

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

 

 

2. วันท่ี 13 กรกฎาคม 2550 นำเสนอ
บทความเรื่องการจัดการของเสียอันตรายดวยเตาเผา
สำหรับหนวยงานที่มีหองปฏิบัติการ เขาประกวดใน
งาน The 8th Symposium on TQM-Best Practices 
in Thailand และไดรับรางวัลบทความยอดนิยม 
(Popular Vote) 

 

 

3. วันท่ี 25 ธันวาคม 2550 นิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท และคณะอาจารย จากศูนยความเปนเลิศ
แหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขารับฟงการบรรยายสรุป
เรื่องเรื่องการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการดวยเตาเผา และเยี่ยมชมการทำงานที่อาคารเตาเผา 

 
 

 

 

 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563 

ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สำนักงานกลาง 89 

4. เมื่อวันที่  17 มกราคม 2551 นายสุเทพ ถิรสัตยาพิทักษ ผูอำนวยการฝายความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอม สก. ไดถูกเชิญใหเปนที่ปรึกษาโครงการกอสรางเตาเผาของเสียอันตราย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ที่
อำเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

5. วันที่ 16-17 มกราคม 2551 คณะอาจารย
และเจาหนาที่จากศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  เขารับฟงการ
บรรยายสรุปเรื่องการจัดการของเสียอันตรายจาก
หองปฏิบัติการดวยเตาเผา และเยี่ยมชมการทำงานท่ี
อาคารเตาเผา 

 

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

 

 

7. วันที่ 28 มีนาคม 2551 หัวหนาภาควิชาเคมีและผูเขารวมประชุมวิชาการหัวหนาภาควิชาเคมี ทั่ว
ประเทศ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนเจาภาพจัดงาน) รับฟงการบรรยายสรุปเรื่องเรื่องการจัดการของเสีย
อันตรายจากหองปฏิบัติการดวยเตาเผา และเยี่ยมชมการทำงานท่ีอาคารเตาเผา 

8. วันที่ 23 พฤษภาคม 2551 บรรยายสรุป
เรื่องการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการ
ดวยเตาเผา ให กับคณะอาจารย  เจ าหน าที่ศูนย
เครื่องมือวิทยาศาสตร นักศึกษาปริญญาตรีและโท ที่
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

 

 

9. วันที่ 3 กรกฎาคม 2552 คณะทีมงานกอสรางเตาเผาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เขาดูงานและขอ
คำปรึกษาเก่ียวกับระบบเตาเผาของเสยีอันตรายของ สวทช. 

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

 

12. วันท่ี 12 ตุลาคม 2555 คณะผูเขารับการ
อบรมหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสีเขียว
สำหรับผูบ ริห าร เขาดู งานระบบเตาเผาของเสีย
อันตรายของ สวทช. 

 

 

13. วันที่  18 ตุลาคม 2555 คณะเจาหนาท่ี
และนักศึกษาที่เขารวมโครงการ “Merck Let’s Care 
Safety Camp เขา เย่ียมชมการทำงานของระบบ
เตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

17. วันท่ี 27 ตุลาคม 2559 บรรยายเรื่อง 
NSTDA Hazardous waste management (บรรยาย
ภาษาอังกฤษ) ใหกับคณะนักศึกษานานาชาติ จาก 
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (Asian Institute of 
Technology : AIT) และพาเยี่ยมชมอาคารเตาเผาของ
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 เขาเยี่ยมชมเตาเผาของเสียอันตรายและระบบบำบัดน้ำเสียรวม สวทช. 

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

21. วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 การใหความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม สวทช. เตาเผาของเสีย
อันตราย และระบบบำบัดน้ำเสียรวม สวทช. กับ นศ. ฝกงานของฝายความปลอดภัยฯ 

22. วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นักศึกษาปริญญา
โท-เอก เขารวมโครงการของบริษัท MERCK ฟงการ
บรรยายและเยี่ยมชมงานท่ีระบบบำบัดน้ำเสียฯ และ
อาคารเตาเผาของเสียอันตราย. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากการเผยแพรและถายทอดความรูใหกับหนวยงาน หรือผูสนใจในโอกาสตางๆ แลว        
ฝายความปลอดภัยฯ ยังจัดสงขอมูลใหกับหนวยงานภายใน สวทช. เพื่อใชประโยชนในการศึกษาวิจัย เพื่อ
ประกอบการยื่นขอการรับรองดานพลังงานและสิ่งแวดลอมตางๆ  เพ่ือประกอบการคิดคาเชาพื้นที่ และการจัดทำ
รายงานประจำป สวทช. เปนตน ในสวนของการเตรียมพรอมในการเผยแพรความรูนั้นไดมีการจัดเตรียมเอกสาร
และสื่อตางๆ ไวพรอมท่ีจะถายทอดความรูหากมีหนวยงานสนใจเขามาศึกษาและดูงาน 
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บทที่ 9 
ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไข 

แผนการจัดการของเสียอันตรายและการรองรับเหตุการณวิกฤติในอนาคต 
 

การใหบริการรับของเสียอันตรายและการใชงานเตาเผาเพ่ือการกำจัดทำลายของเสียอันตรายจาก
หองปฏิบัติการของหนวยงานตางๆ ในพ้ืนที่อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ในปนี้ยังพบปญหาและอุปสรรค
ตางๆ ในการปฏิบัติงานเหมือนเชนปงบประมาณที่ผานๆมา โดยเฉพาะปญหาการเสื่อมสภาพของอุปกรณและ
โครงสรางของเตาเผาที่มีขนาดใหญ โดยในปนี้ยังคงมีอุปกรณที่ตองทำการซอมแซม จัดซื้ออุปกรณใหมมาทดแทน
ของเดิมที่เสื่อมสภาพไมสามารถใชงานไดอีก  

การแกไขปญหาอุปกรณและโครงสรางเตาเผาที่เสื่อมสภาพน้ัน นอกจากการตรวจและบำรุงรักษา
อยางตอเน่ืองแลว ในเรื่องของการคัดแยกสารที่จะทำการเผาก็เปนสวนสำคัญที่จะสามารถยืดอายุการใชงานของ
เตาเผาตอไปไดอีก โดยทำการคัดแยกของเสียอันตรายกลุมท่ีไมติดไฟ และกลุมที่เผาทำลายแลวกอใหเกิดปญหา
ควันดำ เพ่ือจัดสงใหบริษัทเอกชนรับไปกำจัด และจัดชุดของเสียที่จะทำการเผาในแตละรอบโดยของเสียที่มี
คุณสมบัติติดไฟ หรือเปนเชื้อเพลิงในตัวเองได ก็จะชวยลดระยะเวลาในการเผาลงไป รวมถึงชวยประหยัด
เชื้อเพลิงในการเผาลงไปไดอีก 

สำหรับปญหาและอุปสรรคที่อยูนอกเหนือการควบคุมหรือการจัดการของฝายความปลอดภัยฯ คือ  
ปริมาณของเสียอันตรายที่สงมายังเตาเผาที่มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นกวาทุกป การมีงานวิจัยใหมๆเพ่ิมมากขึ้นในแต
ละป การไมปฏิบัติตามขอตกลงกอนนำสง เชน ไมใสรายละเอียดของของเสียที่นำสง ภาชนะที่บรรจุไมเปนไป
ตามที่กำหนดไว และความถี่ในการนำสงไมมีความคงท่ีหรือสม่ำเสมอ ในบางเดอืนที่มีการคืนพื้นที่ของบริษัทที่เชา
พ้ืนท่ีในอุทยานฯ ก็จะมีการนำสงของเสียในปริมาณที่มาก  และจากขอมูลการสงของเสียอันตรายเขาระบบการ
จัดการของเสียฯ ท่ีไดกลาวไวในบทที่ 2 นั้น จะเห็นไดวามีปริมาณของเสียอันตรายที่มากขึ้นทุกป 

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

การดำเนินกิจกรรมและการใหบริการเตาเผาของเสียอันตรายเพ่ือรองรับเหตุการณวิกฤติดังกลาว 
และการจัดทำแนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายในอนาคตมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ดำเนินการบริหารการจัดการของเสียอันตรายที่ เกิด ข้ึนภายในพื้นที่ อุทยานฯ ไดอยางเหมาะสมและ                
มีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายเพ่ือให สวทช. มีความพรอมและสามารถจัดการของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นใน
ปงบประมาณ 2564 ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสรางความตอเนื่องในการใหบริการกำจัดของเสีย
อันตรายแกผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพหากตองเผชิญกับเหตุการณวิกฤติตางๆ 
 
9.1 แนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นที่อทุยานฯ ในปงบประมาณ 2564 

การจัดทำแนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายท่ีเกิดขึ้นภายในพ้ืนที่อุทยานฯ ในอนาคตได
อยางสมบูรณนั้นจำเปนอยางยิ่งที่ตองทราบแนวทางที่ชัดเจนในการใชประโยชนท่ีดิน และกิจกรรมตางๆที่จะ
เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่อุทยานฯในอนาคตทั้งน้ีเพ่ือใชเปนขอมูลในการวิเคราะหแนวโนมปริมาณของเสียอันตรายและ
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ชนิดของเสียอันตรายที่จะเกิดข้ึนตลอดจนใชพิจารณารวมกับสภาพปญหาทบทวนการดำเนินการ และ
ประสิทธิภาพการจัดการของเสียอันตรายที่มีอยูในปจจุบัน  

จากการนำขอมูลปริมาณการสงของเสียอันตรายมากำจัดท่ีเตาเผาในอดีตจนถึงปจจุบันมาคาดการณ
ปริมาณของเสียอันตรายที่จะสงมาเผาทำลายที่เตาเผาในปงบประมาณ 2564 พบวาอาจจะมีของเสียอันตรายสง
มาเผาทำลายในปริมาณที่มากกวา 63,000 กิโลกรัม โดยปริมาณท่ีคาดการณนี้จะหมายรวมทั้งหมดของ ของเสีย
อันตรายที่จะเกิดข้ึนจากทุกอาคาร ซึ่งรวมไปถึงอาคารกลุมนวัตกรรม 2 (INC2) โดยเปนอาคารขนาดใหญ ท่ีมี
หองปฏิบัติการของแตละศูนยแหงชาติเริ่มทะยอยเขาใชพื้นที่ดำเนินการงานวิจัยอยางตอเน่ือง และการเปดให
บริษัทเอกชนเขามาเชาพื้นที่ในบางสวนในการทำงานวิจัยรวม จึงคาดการณไดวาจะเปนแหลงกำเนิดของเสีย
อันตรายท่ีสำคัญทั้งในเรื่องของปริมาณและชนิดของเสียอันตรายที่หลากหลายซึ่งรวมไปถึงของเสียอันตรายทาง
ชีวภาพ (Biohazards waste) ทั้งน้ีจึงตองมีการบริหารจัดการดวยวิธีการที่เหมาะสม ใหถูกตองตามกฎหมายดวย
เชนกัน 

จากขอมูลที่กลาวมาแลวขางตนเมื่อนำมาวิเคราะหถึงสภาพปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนในปงบประมาณ 
2564 พบวาสวนใหญเปนปญหาที่ตอเนื่องมาจากปงบประมาณที่ผานมา ในสวนของแนวทางและแผนการจัดการ
ของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2564 นั้น ไดนำแนวทางที่เคยกำหนดไวมาทบทวนและเพิ่มเติมมาตรการ
เพื่อใหสามารถรองรับปริมาณของเสียอันตรายท่ีจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต โดยยังคงตองดำเนินการตามแนวทางการ
จัดการของเสียอันตรายที่กำหนดไวอยางตอเนื่องจากปที่ผานมา เพื่อไมใหปญหาท่ีเคยเกิดขึ้นกลับมาเปนปญหา
อีก รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 9-1   
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ตารางท่ี 9-1 แนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2564 

ลำดับ
ความสำคัญ 

กลยุทธ 
ปญหาที่เกิดขึ้นหรือคาดวา

จะเกิดขึ้นในอนาคต 
แนวทางการดำเนินการ ผูรับผดิชอบ 

1 ดานการบริหาร
จัดการใหมีการ
จัดการของเสยี
อันตรายท่ีมี
ประสิทธภิาพ 

1. ปญหาปริมาณของเสยีอันตราย
ที่เพ่ิมข้ึนจากบริษัทผูเชาพื้นที่
ภายในอุทยานฯ  ศูนยแหงชาติ
และการเพิ่มข้ึนของกิจกรรม
ภายในพ้ืนที่อุทยานฯในอนาคต 
 

1. ตรวจสอบและเก็บรวบรวมขอมูลปรมิาณของเสียอันตรายเกิดข้ึนจากอาคารตางๆ ภายในพื้นที่
อุทยานฯ อยางตอเนื่องทุกวันทำการ (วนัจันทรถึงวันศกุร) เพ่ือเฝาระวังการเพิ่มข้ึนของประมาณ
ของเสียอันตรายและนำขอมูลมาวเิคราะหแนวโนมการเพ่ิมขึ้นเพ่ือทำการปองกันและกำหนด
มาตรการในการรองรับไดอยางเหมาะสม 
2. วางแผนในการเผาทำลายของเสียอันตรายใหไดเดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือไมใหเตาเผาถูกใชงานหนัก 
เปนการยดือายุการใชงานออกไปไดอีก 
 3.ทำการคัดแยกของเสียอันตรายออกเปน 3 กลุม คือ 1. กลุมของเสียอันตรายชนิดไวไฟหรือติด
ไฟไดงาย  2.กลุมของเสียอันตรายชนดิไมไวไฟ และ 3. กลุมของเสียอันตรายชนิดตดิไฟยากหรือ
เผาแลวทำใหเกิดควนัดำ   โดยของเสียอันตรายกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 จะทำการเผาทำลายดวย
เตาเผาของ สวทช. สวนกลุมท่ี 3 จะรวบรวมใหไดปริมาณมากพอและสงกำจดัภายนอก 
4. นำของเสียอันตรายชนิดไวไฟหรือติดไฟไดงายเขาเผาทำลายพรอมกับการทดสอบเตาเผาราย
สัปดาห 
5. อาคารขนาดใหญที่เปดดำเนินการแลวและเปนแหลงกำเนดิของเสียอันตราย ใหเนนแนว
ทางการจัดการของเสียอันตรายท่ีแหลงกำเนิด กลาวคือ ลดปริมาณของเสียอันตรายท่ีจะสงมา
กำจัดที่แหลงกำเนดิ เชน นำของเสียอันตรายท่ีสามารถนำกลับมาใชประโยชนใหมได มาใช
ประโยชนใหมแทนที่จะมีการสงมากำจัดท้ังหมด   
 
 
 

ฝายความ
ปลอดภัยฯ สก. /
งานบริหารความ
ปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอม 
(อวท.)  /
แหลงกำเนิดของ
เสียอันตราย 
(พนักงาน/ผูเชา
พ้ืนที่) 
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ตารางท่ี 9-1 แนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2564 (ตอ) 

ลำดับ
ความสำคัญ 

กลยุทธ 
ปญหาที่เกิดขึ้นหรือคาดวา

จะเกิดขึ้นในอนาคต 
แนวทางการดำเนินการ ผูรับผดิชอบ 

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

2. ปญหาความหลากหลายของ
ชนิดของเสียอันตรายท่ีสงมาเผา
ทำลายทำใหเกิดปญหาในการ
ควบคุมระบบเตาเผาในการเผา
ทำลาย 

1. ใหมีการตรวจสอบปรมิาณและชนิดของเสียอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนของบริษัทที่จะเชาพื้นที่เพ่ือ
ใชเปนขอมูลประกอบการกำหนดมาตรการในการกำจัดของเสียอันตรายไดลวงหนา 
2. กำหนดใหผูสงของเสยีอันตรายมากำจัด ตองปฏิบัติตามแนวทางการจัดการของเสียอันตราย
กอนสงมาเผาทำลายทีเ่ตาเผาอยางเครงครัด การใหขอมูลรายละเอยีดระบุชนดิของเสียอันตรายลง
บนฉลากติดภาชนะอยางครบถวน การบรรจลุงในภาชนะที่กำหนดไว เพ่ือสะดวกในการเผาและ/
หรือจัดเก็บ ทำใหผูคัดแยกกำจัดทราบชนิดของเสียอันตรายท่ีอาจจะมีมาเพ่ิมเติมจากรายการปกติ 
ทำใหสามารถกำหนดมาตรการในการกำจัดไดอยางเหมาะสม และเปนมาตรการหนึ่งในการ
ประหยัดเชื้อเพลิงไดอีก 

ฝายความ
ปลอดภัยฯ สก./
งานบริหารความ
ปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอม 
(อวท.)  / งาน
ความปลอดภัย
ของศูนยฯตางๆ
แหลงกำเนิดของ
เสียอันตราย 

3. ปญหาการเสื่อมสภาพของ
เตาเผาของเสียอันตราย เน่ืองจาก
มีอายุการใชงานมานาน ทำใหตอง
มีการหยดุเผาเพ่ือซอมแซมเตาเผา  

1.  ตรวจสอบระบบเตาของเสียอันตรายเดือนละ  4 ครั้ง  ตรวจสอบตามแผนซอมบำรุงเตาเผาใน
รายไตรมาส และดำเนินการซอมแซมเพ่ือพบปญหาใหสามารถใชงานไดโดยเร็วท่ีสุดเทาที่จะ
สามารถดำเนินการได 
2. นำรายงานการพิจารณาทางเลอืกในการใชงานเตาเผาของเสยีอันตรายในชวง 3 ปงบประมาณ 
(2559-2561) นำมาทบทวน และจัดทำรายงานการพิจารณาทางเลอืกในการบริหารจัดการของเสีย
อันตรายในชวง 3 ปงบประมาณ (2563-2565) เพื่อหาแนวทางการบริหารจดัการของเสียอันตราย
ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน มีความคุมคาในการดำเนนิการ 
3. จัดทำและนำสงขอเสนอโครงการ (Concept Proposal) โครงการพัฒนานวัตกรรมตามความ
ตองการของภาครัฐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เรื่อง การพัฒนา
ประสิทธภิาพเตาเผาขยะสารเคมีอนัตราย 
 

ฝายความ
ปลอดภัยฯ สก./
ผูอนุมัติ
งบประมาณ/ฝาย
บรหิารวจิยัและ
นวัตกรรมตาม
ความตองการของ
หนวยงานภาครัฐ 
(RGD) 

  4. ปญหาการจัดการพื้นท่ีจัดเก็บ
ของเสียที่ไมสามารถสงเผาทำลาย
ที่อาคารเตาเผาของเสียอันตรายได  
 

1. จัดระบบบริหารจัดการลดพื้นท่ีการจัดเก็บของเสียประเภทที่ไมสามารถสงเผาทำลายท่ีอาคาร
เตาเผาของเสียอันตรายไดฯ (เปนของเสียอันตรายที่ศนูยแหงชาติมีการบริหารจัดการเอง) โดย
จัดระบบหมุนเวยีนเปนการภายในระหวางทุกศูนยแหงชาติ รวมถึง สำนักงานกลาง โดยใหมีการ
หมุนเวียนจดัจางบริษัทเอกชนเขามาดำเนินการเก็บขนและกำจดัของเสียประเภทน้ีทุกๆ 2 เดือน  

ฝายความ
ปลอดภัยฯ สก./
จป. ศูนยแหงชาต ิ
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ตารางท่ี 9-1 แนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2564 (ตอ) 

ลำดับ
ความสำคัญ 

กลยุทธ 
ปญหาที่เกิดขึ้นหรือคาดวา

จะเกิดขึ้นในอนาคต 
แนวทางการดำเนินการ ผูรับผดิชอบ 

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

(เปนของเสียอันตรายที่ศนูย
แหงชาติมีการบรหิารจดัการเอง) 

2. การจัดเก็บขอมลู ประเภท และปริมาณของเสยีอันตราย ท่ีมีการขนสงไปกำจัดในแตละครั้ง 
วิเคราะหขอมูลเพ่ือพิจารณาการลดการเกิดของเสียอันตราย 
3. รางแนวทางการทำงาน (G) ในการประสานงานเรื่องการจดัการของเสียอันตรายท่ีเผาทำลาย
ไมได (ศูนยแหงชาติบรหิารจัดการรวมกัน) นำเขาที่ประชุม Safety Workshop เพ่ือพิจารณาใน
รางแนวทางการทำงาน (G) ขออนุมัติประกาศใชเอกสารแนวทางการทำงาน (G) เพ่ือใชรวมกันกับ
ทุกศูนยแหงชาต ิ
4. ติดตาม ตรวจสอบ วัดผลดำเนนิการตามเปาหมายหลักของแผนงาน 3 ป โดยรายละเอียดของ
เปาหมายหลัก และตัวช้ีวัด จะกลาวถึงในหัวขอท่ี 9.2 และตารางที่ 9-2 
 

ฝายความ
ปลอดภัยฯ สก./
จป. ศูนยแหงชาต ิ

  5. การจัดการของเสียอันตรายที่
สงมาเผาทำลายท่ีเตาเผาของเสีย
อันตราย สวทช. และสงมาเพ่ือสง
ตอกำจดัของเสียอันตรายในกรณี
หลังปดการใชงานเตาเผาของเสีย
อันตราย) 

1. ในกรณีอาคารเตาเผาของเสยีอันตรายเปดใชงานตามปกต ิ
- ของเสียอันตรายท่ีมีการสะสมในพื้นที่จัดเก็บของเสียอันตรายของแตละศนูย จะถูกสงเผาทำลาย
ภายนอกอุทยานฯ ทุกไตรมาส 
- ติดตาม ตรวจสอบ วัดผลดำเนินการตามเปาหมายหลัก 
2. ในกรณีอาคารเตาเผาของเสยีอันตรายมีการยกเลิกการใชงานเตาเผาเพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่เตาเผาให
เปนระบบการรบัและสงตอเพ่ือการกำจัดของเสยีอันตราย ซึ่งในระหวางการปรับปรุงพ้ืนท่ีจะทำให
พ้ืนที่ในการจัดเก็บของเสียอันตรายท่ีอาคารเตาเผามีพ้ืนที่ลดลง 
- ศูนยแหงชาติสำรองพ้ืนที่เพ่ือจัดเก็บสารเคมเีสื่อมสภาพ (Chemical Waste: CW) 
- ศูนยแหงชาติจัดทำเอกสารแบบบันทึกใบนำสงและรับของเสียอันตราย (F-NS-SED-03) และการ
ติดฉลากติดภาชนะบรรจุของเสียสารเคมี/กากสารเคมี (F-NS-SED-02) และชั่งน้ำหนักของเสีย 
(ดำเนินการตามขัน้ตอนปกตใินการนำสงของเสีย) 
- การเก็บขอมูลของเสยีอันตราย จนท.ของ สก. จะดำเนินการบันทกึขอมูล คือ หนวยงานที่สงของ
เสีย สวนประกอบของสารเคมีเสื่อมสภาพ (Chemical Waste: CW) 
 น้ำหนัก หมายเลขถัง ฯลฯ ณ. พ้ืนที่จัดเก็บสารเคมีเสื่อมสภาพ (Chemical Waste: CW) 
ของแตละศูนย (Service on-site) 
 

ฝายความ
ปลอดภัยฯ สก./
จป. ศูนยแหงชาต ิ
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ตารางท่ี 9-1 แนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2564 (ตอ) 

ลำดับ
ความสำคัญ 

กลยุทธ 
ปญหาที่เกิดขึ้นหรือคาดวา

จะเกิดขึ้นในอนาคต 
แนวทางการดำเนินการ ผูรับผดิชอบ 

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

 - การเก็บขนยายของเสยีอันตรายประเภทสารเคมเีสื่อมสภาพ (Chemical Waste: CW) ใชระบบ
การจัดเก็บเหมือนระบบหมุนเวียนการจัดเก็บของเสียประเภทที่ไมสามารถสงเผาทำลาย คือนัดวัน 
เวลาเก็บขน มีความถ่ี 1 ครัง้ตอเดอืน 
- ติดตาม ตรวจสอบ วัดผลดำเนินการตามเปาหมายหลัก 
 

 

  6. การพัฒนากลไกการ
ประสานงานระหวางศูนยในการสง
ของเสียอันตรายมาทีร่ะบบการ
จัดการของเสยีอันตราย ณ อาคาร
จัดเก็บของเสียอันตราย สวทช.  
(หลังการปรับปรุงพ้ืนท่ีเตาเผาของ
เสียอันตราย) 

1. ศึกษาขอมูลกระบวนการทำงานของการจัดสงของเสียอันตรายตัง้แตแหลงกำเนิดของเสีย เชน 
หองปฏิบัติการ หนวยวิจัยตางๆ การดำเนินการขนสง โดย อวท. มายังอาคารเตาเผาฯ การจำแนก 
แยกประเภท และจัดเก็บของฝายความปลอดภัยฯ สก. จนกระทั่งปลายทางของของกระบวนการ
คือการเผาดวยเตาเผาของเสียอันตราย และการขนยายสงกำจัดโดยหนวยงานภายนอก 
2. การเก็บรวบรวมขอมูลในกรณีอาคารเตาเผาของเสียอันตรายเปลีย่นเปนระบบการจัดการของ
เสียอันตราย ณ อาคารจัดเก็บของเสียอันตราย สวทช. ในเรื่องประเภท และปรมิาณของเสีย
อันตราย จากการขนสงไปกำจัดในแตละครั้ง วิเคราะหขอมูลเพ่ือพิจารณาการลดการเกิดของเสยี
อันตราย 
3. ติดตาม ตรวจสอบ วัดผลดำเนนิการตามเปาหมายหลักของแผนงาน 3 ป โดยรายละเอียดของ
เปาหมายหลัก และตัวช้ีวัด จะกลาวถึงในหัวขอท่ี 9.2 และตารางที่ 9-2 
 

ฝายความ
ปลอดภัยฯ สก./
จป. ศูนยแหงชาต ิ
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ตารางท่ี 9-1 แนวทางและแผนการจัดการของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2564 (ตอ) 

ลำดับ
ความสำคัญ 

กลยุทธ 
ปญหาที่เกิดขึ้นหรือคาดวา

จะเกิดขึ้นในอนาคต 
แนวทางการดำเนินการ ผูรับผดิชอบ 

2 ดานการเผยแพร
ประชาสมัพันธ
สรางจิตสำนึก
และการมีสวน
รวม 

1. ปญหาผูกอใหเกิดของเสีย
อันตรายยังมีจิตสำนึกและความ
รับผิดชอบในการจดัการของเสีย
อันตรายนอย โดยพบการระบุช่ือ
ของเสียอันตรายลงบนฉลากไม
ครบถวนและพบการท้ิงสารเคมี
และอุปกรณหองปฏิบัติการลงทอ
ระบายน้ำทิ้ง  

1. สื่อสารและชี้แจงแนวทางการจดัการของเสียอันตรายใหกับพนักงานและผูเชาพื้นที่ ทราบ
โดยเฉพาะหองปฏิบัติการ ผูจัดกิจกรรมที่กอใหเกิดของเสียอันตรายและผูเชาพื้นที่รายใหม และให
มีสวนรวมในการควบคุมและแกไขปญหาที่เกิดข้ึน  
 
 
 
 
 

ฝายความ
ปลอดภัยฯ สก./
งานบริหารความ
ปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอม 
(อวท.)  /
แหลงกำเนิดของ
เสียอันตราย 
 

  2. ปญหาการจดัการของเสยี
ประเภทแบตเตอรี่ ถานไฟฉาย 
ภายใน สวทช. 

1. สงกำจัดในระบบหมุนเวียนเปนการภายในระหวางทุกศูนยแหงชาติ รวมถึง สำนักงานกลาง โดย
ใหมีการหมุนเวียนจัดจางบริษัทเอกชนเขามาดำเนินการเก็บขนและกำจัดของเสียประเภทนี้ทุกๆ 2 
เดือน 

ฝายความ
ปลอดภัยฯ สก./
จป. ศูนยแหงชาต ิ
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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 เพ่ือลดระยะเวลาในการสะสมของของเสียอันตรายในพ้ืนที่การจำแนกคัดแยก
ของเสียอันตรายแตละประเภทและสงกำจัดของเสียอันตรายในแตละประเภทใหเกิดความคุมคาตอการจางกำจัด
มากที่สุด โดยใชหลักการบรหิารจัดการรวมกัน รวมถึงการวางแผนงานรองรับการจัดการของเสียอันตรายในกรณี
เตาเผาของเสียอันตรายจะเปลี่ยนเปนระบบการรับและสงตอเพ่ือการกำจัดของเสียอันตราย ในสวนรายละเอียด
ในการปรับปรุงระบบการจัดการของเสียอันตราย ไดกลาวไวเบื้องตนในตารางท่ี 9-1 แนวทางและแผนการจัดการ
ของเสียอันตรายในปงบประมาณ 2564 ไวบางแลว ดังนั้นในหัวขอนี้จะกลาวถึงเปาหมายหลักและตัวชี้วัดตางๆ
ของแผนงาน 3 ป การจัดการของเสียอันตราย ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 9-2  

แตอยางไรก็ตาม ในสวนของแผนงานการดำเนินการของแตละเปาหมายหลักนั้น อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับสถานการณ ความเหมาะสม และความสามารถในการดำเนินการ 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 และปริมาณของเสียอันตรายท่ีเผา
ทำลายไมได (ศูนยแหงชาติบริหารจัดการรวมกัน) 
รวมถึงคาดำเนินการขนยายและกำจัดจากแตละศูนย
แหงชาติ 

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

1.2 แนวทางการทำงานหรือเอกสารอางอิง (G) เพ่ือใช
ในการประสานงานกันระหวางศูนยแหงชาติในการ
จัดการของเสียอันตรายที่ เผาทำลายไม ได  (ศูนย
แหงชาติบริหารจัดการรวมกัน) 

1.3 ไมมีการเพิ่มพ้ืนท่ีจัดเก็บของเสียอันตรายภายใน
อุทยานฯ ภายในไตรมาส 1/2561 

1.3 จำนวนพ้ืนท่ีที่ขอเพิ่มเพ่ือจัดเก็บของเสียอันตราย
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 ในกรณีอาคารเตาเผาของเสียอันตรายมีการปดระบบเตาเผาเพื่อปรับปรุงทำใหพื้นท่ีในการจัดเก็บของ
เสียอันตรายที่อาคารเตาเผามีพื้นที่ลดลง 
2.2.1 การจัดเก็บขอมูล ประเภท และปริมาณของเสีย
อันตราย ที่รอการขนสงไปกำจัดในแตละครั้ง วิเคราะห
ขอมูลเพ่ือพิจารณาการลดการเกิดของเสียอันตราย 
และการนำของเสีย กลับมาใชประโยชนไดอีก 

2.2.1 ขอมูลประเภท และปริมาณของเสียอันตรายที่มี
การจัดเก็บในพื้นที่จัดเก็บของเสียอันตรายของแตละ
ศูนยแหงชาติ เพื่อรอการขนยายไปกำจัด 
(ฝายความปลอดภัยฯ สก. อวท. และศูนยแหงชาติ) 

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

2.2.2 แนวทางการทำงานหรือเอกสารอางอิง (G) เพ่ือ
ใชในการประสานงานกันระหวางศูนยแหงชาติในการ
จัดการของเสียอันตรายที่รอการขนยายไปกำจัดโดย
หนวยงานภายนอก 

2.2.3 ลดปริมาณการสะสมของของเสียอันตรายท่ี
อาคารเตาเผาฯ 

2.2.3 จำนวนของเสียอันตรายสะสม ณ สิ้นเดือนที่รอ
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. การพฒันากลไกการประสานงานระหวางศูนยในการสงของเสียอนัตรายมาที่เตาเผาของเสียอันตราย 
สวทช. (หลังการปรับปรุงเตาเผาของเสียอันตราย) 

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

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

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

3.2 ปรับปรุงแนวทางการทำงานหรือเอกสารอางอิง 
(G) เพ่ือใชในการประสานงานกันระหวางศูนยแหงชาติ
เรื่องการจัดการของเสียอันตรายท่ีสามารถเผาทำลาย
ได 

 
9.3 แผนรองรับเหตุการณวิกฤติ 

สืบเน่ืองจากผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในตนปงบประมาณ 2555 ทำใหทรัพยสินในพ้ืนท่ีอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย เกิดความเสียหายเชนเดียวกับพื้นที่อื่นๆ  ในสวนของความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิด
ขึ้นกับเตาเผาของเสียอันตรายท่ีผานมาน้ัน ไดแก บานประตูไมของอาคารเตาเผาบวมเสียหายจำนวน 5 บาน 
เตารับและสายไฟจำนวน 4 จุด มอเตอรสูบน้ำในบอน้ำหมุนเวียนไปลานตากตะกอน 1 ตัว ความเสียหายตางๆ
เหลานี้ยังคงตองมีการเตรียมพรอมรับกับสถานการณดังท่ีเคยเกิดขึ้นมา 

ในสวนของเตาเผาของเสียอันตรายของ สวทช. นั้น ถือเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญ หากเกิด
ภาวะวิกฤติที่สงผลใหไมสามารถใหบริการกำจัดของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นไดในขณะที่มีของเสียอันตรายเกิดขึ้นใน
พ้ืนท่ีอุทยานฯ ก็จะสงผลกระทบตอผูใชบริการ และหากไมสามารถจัดการปญหาที่เกิดขึ้นไดทัน อาจจะสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนใกลเคียง ดังนั้นในปงบประมาณ 2563 จึงไดปฏิบัตแิผนความตอเนื่องการดำเนิน
กิจกรรมและการใหบริการระบบเตาเผาของเสียอันตรายขึ้น เพ่ือรองรับเหตุการณวิกฤติตางๆ ที่อาจะเกิดขึ้นใน
อนาคต เนื้อหาของแผนฯ จะครอบคลุมภาวะวิกฤติที่มีผลกระทบตอการกำจัดของเสียอันตราย เชน อุทกภัย 
ไฟฟาดับเปนวงกวาง สารเคมีหกรั่วไหล ไฟไหม เปนตน โดยแผนดังกลาวไดกำหนดใหมีการดำเนินการไดแก 

9.3.1 เตรียมการเพื่อสรางความพรอมกอนที่จะเกิดเหตุการณวิกฤติ  
1) การจัดทำวิธีการปฏิบัติงานในแตละภาวะวิกฤติและทำการฝกซอมฯ เพื่อใหเกิดความชำนาญ

และปฏิบัติไดอยางถูกตองโดยเนนการปกปอง การเคลื่อนยายออกจากพ้ืนที่ และการกำจัดทำลายในกรณีที่หาก
ปลอยใหมีอยูจะทำใหเกิดอันตราย 

2) การจัดทำรายการเรื่องที่ตองสื่อสารและรวบรวมและจัดทำรายชื่อผูที่เก่ียวของท่ีจำเปนตองใช
ในการติดตอสื่อสาร  
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3) การรวบรวมและจัดทำรายชื่อบริษัทผูที่เก่ียวของที่จำเปนตองใชในการติดตอสื่อสาร เพื่อเรงการ
เขามาดำเนินการขนสงไปกำจัดใหทันทวงที  

4) การจัดทำบัญชีรายการอุปกรณสิ้นเปลือง จำนวนท่ีจำเปนตองจัดซื้อสำรองไวเพ่ือการใชงาน  
5) จัดทำบัญชีรายการเครื่องมือและจัดเตรียมเครื่องมือชาง พรอมท่ีจะทำการถอด ยาย อุปกรณ

หากเกิดภาวะฉุกเฉินที่ตองถอดอุปกรณไปไวในที่ปลอดภัย  
6) บัญชีรายการขอมูลท่ีจำเปนตางตองมีการทำสำรองไวเสมอ  

9.3.2 การจัดการในภาวะวิกฤติ  
1) การดำเนินการกอนประกาศปดทำการ  
2) การดำเนินการระหวางเกิดเหตุการณวิกฤติหรือปดทำการ  

9.3.3 การเขาฟนฟูและหลังเปดทำการปกติ  

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

ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบเตาเผาของเสียอนัตราย สวทช. (BCP) 
(ทบทวนแผนลาสุด 13 สิงหาคม 2563) 
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แผนความตอเนื่องการดำเนินกิจกรรมและการใหบริการ 
ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 

สถานการณ การปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ 

1. การเตรียมการเพื่อสรางความพรอม 
 1.1 จัดทำวิธีการปฏิบัติงานในแตละภาวะวิกฤติของระบบบำบัด

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

ธัญญาลักษณ 

 1.2 จัดทำรายการเรื่องที่ตองสื่อสาร และรวบรวม จัดทำรายชื่อผู
ที่เก่ียวของที่จำเปนตองใชในการติดตอสื่อสาร หมายเลข
โทรศพัทมือถือ หมายเลขโทรศัพทบาน e mail, Facebook 
และ Line เปนตน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 

ธัญญาลักษณ 
ศิริพรรณ 

 1.3 รวบรวมหมายเลขโทรศพัทมือถือ หมายเลขโทรศัพทของ
บริษัท e mail, Facebook และ Line เพื่อจัดทำรายชื่อบริษัทผู
ที่เก่ียวของ และมีความจำเปนตองใชในการติดตอสื่อสาร อาทิ 
เชน รายชื่อผูรับเหมาดำเนินการจัดการขยะของเสีย บรษิัทขาย
อะไหลอุปกรณตางๆ ฯลฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 

ธัญญาลักษณ 
ศิริพรรณ 

 1.4 ตรวจสอบการทำงานของระบบ และบำรุงรักษาอุปกรณ
ตางๆใหมีสภาพพรอมใชงาน เฝาระวัง และตรวจสอบปริมาณ
ขยะของเสีย และน้ำเสีย ตามที่กำหนดไวในวิธีการปฏิบัติงาน 
ISO 9001 

ทรงเดช 
ธวัชชัย 
สรณ 

 1.5 จัดทำรายการอุปกรณที่จำเปนในการยกระดับอุปกรณนั้นๆ
ใหอยูในระดับที่ปลอดภัยและปฏิบัติการยกระดับใหอยูในระดับที่
ปลอดภัย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 

ทรงเดช 
ธวัชชัย 
สรณ 

 1.6 จัดทำบัญชีรายการอุปกรณสิ้นเปลือง จำนวนที่จำเปนตอง
จัดซื้อสำรองไวเพ่ือการใชงานหากเกิดการชำรุดหรือเสียหายจาก
ภาวะวิกฤตก็พรอมที่จะเปลี่ยนใหม และสามารถเดินระบบได
ตอไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) 
1.7 จัดทำบัญชีรายการเครื่องมอื และจัดเตรียมเครื่องมือชาง
พรอมทีจ่ะทำการถอด ยาย อุปกรรหากเกิดภาวะฉุกเฉินท่ีตอง
ถอดอุปกรณไปไวในที่ปลอดภัย 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) 
1.8 จัดทำบัญชีรายการขอมูลที่จำเปนตองมีการสำรองขอมูล 
(Backup) และจัดหาอุปกรณ ดำเนนิการ สำหรับการสำรอง
ขอมูล คือ External Hard disk  
 

ทรงเดช 
ธวัชชัย 
สรณ 
 
ทรงเดช 
ธวัชชัย 
สรณ 
 
ธัญญาลักษณ 
ศิริพรรณ 



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 2563 

ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สำนักงานกลาง 106 

สถานการณ การปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ 

2. แผนดำเนินการในภาวะวิกฤติ 
2.1 Level 1 กอน
ประกาศปดทำการ 

2.1.1 ติดตามสถานการณ ความเคลื่อนไหวที่อาจกอใหเกิดภาวะ
วิกฤติ ตามสื่อวิทยุ โทรทัศน หนวยงานทองถ่ิน 

ธัญญาลักษณ 
ศิริพรรณ 

 2.1.2 สื่อสารขอมูลตามทะเบียนรายการเร่ืองท่ีตองสื่อสาร (ใน
ขอ 1.2) ใหผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ และปฏิบัติตาม 

 

 2.1.3 แจง จป. ศนูยตางๆ ใหสงของเสียอันตรายมาท่ีเตาเผาเพื่อ
ไมใหมีการตกคางของของเสีย 

 

 2.1.4 ติดตอ และประสานงานในการสงของเสียอันตรายไปกำจัด
ใหหมดกับบริษัทผูรับเหมาท่ีไดจัดทำรายการไว 

 

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

 

2.2 Level 2 ระหวาง
เกิดเหตุการณวิกฤติหรือ
ปดทำการ 

2.2.1 ปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานในแตละภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น
ของระบบบำบัดน้ำเสีย และเตาเผาในแตละระดับ (ภาวะทำงาน
ไดตามปกติ ภาวะจำกัดคนเขาทำงาน และไมมีคนเขามาทำงาน) 

ผูที่เก่ียวของตามที่ระบุไว
ในวิธีปฏิบัตงิาน 

 2.2.2 ติดตามสถานการณ ความเคลื่อนไหวของภาวะวิกฤติที่
เกิดขึ้นอยางตอเนื่องทุกวัน 

ธัญญาลักษณ 
ศิริพรรณ 
ทรงเดช 
ธวัชชัย 
สรณ 

2.3 Level 3 เขาฟนฟู
และหลังเปดทำการปกติ 

2.3.1 สำรวจความเสียหาย สรุปรายการที่ตองซอมแซม และ
รายงานผูบริหารตามลำดับชั้น 

ธัญญาลักษณ 
ทรงเดช 

 2.3.2 จัดลำดับความสำคัญของสิ่งท่ีตองทำการฟนฟูหลังไดรับ
ความเสียหายกอน-หลงั 

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. ระยะเวลาสูงสุดที่ใชในการเริ่มฟนคืนกลับมาของกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ หลังจากเริ่มหยุดชะงัก 
5 วัน หลังเกิดเหตุการณวิกฤติ และมกีารจายกระแสไฟฟาเขาระบบ 

1.2. ระยะเวลาสูงสุดที่ใชในการฟนคืนกลับมาถึงระดับต่ำสุดที่สามารถดำเนินงานได 
10 วัน หลังเกิดเหตุการณวิกฤติ และมีการจายกระแสไฟฟาเขาระบบ 

1.3. ระยะเวลาที่ใชในการฟนคนืกลับมาสูระดับปกติ 
15 วัน หลังเกิดเหตุการณวิกฤติ และมีการจายกระแสไฟฟาเขาระบบ 

2 กิจกรรมการบำบัดน้ำเสียดวยระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ สวทช. 
2.1 ระยะเวลาสูงสุดที่ใชในการเริ่มฟนคืนกลับมาของกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ หลังจากเริ่มหยุดชะงัก 

3 วัน หลังเกิดเหตุการณวิกฤติ และมกีารจายกระแสไฟฟาเขาระบบ 
2.2 ระยะเวลาสูงสุดที่ใชในการฟนคืนกลับมาถึงระดับต่ำสุดที่สามารถดำเนินงานได 

6 วัน หลังเกิดเหตุการณวิกฤติ และมกีารจายกระแสไฟฟาเขาระบบ 
2.3 ระยะเวลาที่ใชในการฟนคนืกลับมาสูระดับปกติ 

10 วัน หลังเกิดเหตุการณวิกฤติ และมีการจายกระแสไฟฟาเขาระบบ 
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เอกสารแนบ 1-1 
วิธีการปฏิบัติงานเรื่องการจัดการเตาเผาของเสียอันตราย 

กรณีเกิดอุทกภัยน้ำทวมขัง 
 

การปฏิบัติงานแบงออกเปน 3 สถานการณ 
1. สถานการณยังสามารถเปดใหพนักงานสามารถเขามาทำงานไดตามปกติ 

1.1 ผูควบคุมเตาเผาทำการตรวจสอบ และทำการปดระบบการจายไฟเขาอาคารเตาเผาของเสีย
อันตราย 

1.2 ผูควบคุมเตาเผา และพนักงานในฝายความปลอดภัยฯ รวมกันพิจารณาสถานการณในขณะน้ัน
วาจำเปนตองถอดเก็บอุปกรณหรือไม หากเห็นวาตองขนยาย และถอดเก็บอุปกรณใหประสานงานกับ รปภ. และ
ชางบริหารอาคาร เพื่อขอความชวยเหลือในการจัดเก็บและถอดอุปกรณเตาเผาของเสียอันตรายมาเก็บไวที่หอง
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 เครื่อง 

- ทีวี กลองวงจรปด จำนวน 1 เครื่อง 

- พัดลมไอน้ำ จำนวน 1 ตัว 

- โตะ เกาอี้ ในหองควบคุมทั้งหมด 

- อุปกรณ PPE อุปกรณเตาเผา (สำรอง) และอุปกรณทั้งหมดในตูเก็บอุปกรณ และในหองเก็บ

อุปกรณเครื่องมือตางๆ 

2. สถานการณจำกัดจำนวนพนักงานเขามาทำงาน 
2.1 ผูควบคุมเตาเผาหรือพนักงานในฝายความปลอดภัยฯ สั่งการให รปภ. ตรวจสอบโดยรอบ

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

2.2 เจาหนาที่เตาเผาหรือพนักงานในฝายความปลอดภัยฯ เขาตรวจสอบพ้ืนที่อาคารเตาเผาของ
เสียอันตราย และเฝาระวังสถานการณรอบอาคารเตาเผาของเสียอันตรายอยางตอเน่ือง 
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3. สถานการณไมเปดใหพนักงานเขามาทำงานใหมีแตผูรับผิดชอบเทานั้นอยูในพื้นท่ี 
3.1 ผูควบคุมเตาเผาของเสียอันตรายหรือผูที่ไดรับมอบหมายติดตอสอบถามสภาพและสถานการณ 

การแกไขปญหาเบื้องตน (ถามี) ทางโทรศัพทกับ รปภ. หรือชางบริหารอาคาร หรือผูที่ประจำอยูในพ้ืนท่ีอุทยานฯ
ในภาวะน้ำทวม 

3.2 เจาหนาที่ เตาเผาของเสียอันตรายหรือผูที่ ไดรับมอบหมายเขาพื้นที่ เพ่ือตรวจสอบความ
เรียบรอยและแกไขปญหา (ความถ่ีของการเขาตรวจสอบใหแลวแตสถานการณวาสามารถเดินทางเขาพ้ืนที่
อุทยานฯไดสะดวกมากนอยเพียงใด) 
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เอกสารแนบ 1-2 
วิธีการปฏิบัติงานเรื่องการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 

กรณีเกิดอุทกภัย 
 

แบงการปฏิบัตงิานออกเปน 3 สถานการณ 
1. สถานการณยังสามารถเปดใหพนักงานสามารถเขามาทำงานไดตามปกติ 

1.1 ผูควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียดำเนินการตรวจสอบสถานการณ และปดระบบไฟฟาในสวนที่ไม
จำเปนตองใชในการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย เชน เตารับ เปนตน เพ่ือปองกันปญหาการเกิดกระแสไฟฟาชอตได 

1.2 ผูควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย และพนักงานในฝายความปลอดภัยฯ รวมกันพิจารณาสถานการณ
ในขณะนั้นวามีความจำเปนตองถอดเก็บอุปกรณหรือไม หากเห็นวาตองขนยายและถอดเก็บอุปกรณให
ประสานงานกับ รปภ. และชางบริหารอาคาร เพื่อขอความชวยเหลือในการจัดเก็บและถอดอุปกรณระบบบำบัด 
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 ในหองควบคุม อุปกรณ PPE และอุปกรณอื่นๆ ท่ีหองควบคมุระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

2. สถานการณจำกัดจำนวนพนักงานเขามาทำงาน 
2.1 ผูควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือพนักงานในฝายความปลอดภัยฯ สั่งการให รปภ. ตรวจสอบ

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

2.2 ผูควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือพนักงานในฝายความปลอดภัยฯ เขาตรวจสอบพ้ืนที่อาคาร
ระบบบำบัดน้ำเสีย และเฝาระวังสถานการณรอบอาคารระบบบำบัดน้ำเสีย 

 
3. สถานการณไมเปดใหพนักงานเขามาทำงานใหมีแตผูรับผิดชอบเทานั้นอยูในพื้นที่ 

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

3.2 ผูควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียหรือผูที่ไดรับมอบหมายเขาพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบความเรียบรอย
และแกไขปญหา (ความถ่ีของการเขาตรวจสอบใหแลวแตสถานการณวาสามารถเดินทางเขาพื้นที่อุทยานฯได
สะดวกมากนอยเพียงใด) 
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เอกสารแนบ 1-3 
วิธีการปฏิบัติงานเรื่องการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและเตาเผาของเสียอันตราย 

กรณีเกิดกระแสไฟฟาดับเปนวงกวาง 
 

1. ผูควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและเตาเผาของเสียอันตราย เขาตรวจสอบสถานการณเมื่อเกิดไฟฟาดับทันที 
- หากเกิดกระแสไฟฟาดับขณะทำการเผาของเสียอันตราย ใหเปดปลองระบายอากาศฉุกเฉิน

ทันที และปดเบรกเกอรอาคารเตาเผา เพ่ือปองกันความเสียหายเมื่อมีการจายไฟเขาระบบ 

- หากเกิดกระแสไฟฟาดับขณะระบบบำบัดน้ำเสียทำงาน ใหปดเบรกเกอรอาคารระบบบำบัด    

น้ำเสีย เพ่ือปองกันความเสียหายเมื่อมีการจายไฟเขาระบบ 

 
2. ผูควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและเตาเผาของเสียอันตราย ติดตอประสานงานกับชางบริหารอาคารอยางตอเน่ือง 
หากมีการจายกระแสไฟฟาเขาอาคารระบบบำบัดน้ำเสียและอาคารเตาเผาของเสียอันตรายแลว ใหดำเนินการ
ดังตอไปนี้ 

- เมื่อมีการจายกระแสไฟฟาเขาอาคารระบบบำบัดน้ำเสีย ใหผูควบคุมระบบบำบัดฯ เปด       

เบรกเกอรอุปกรณทีละตัว และตรวจสอบหรือตั้งระบบการทำงานของระบบบำบัดฯใหม พรอมตรวจสอบการ

ทำงานของอุปกรณ และเขียนรายละเอียดเหตุการณลงในสมุดบันทึกการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย 

เมื่อมีการจายกระแสไฟฟาเขาอาคารเตาเผาของเสียอันตราย ใหผูควบคมุระบบเตาเผา เปดเบรกเกอรอุปกรณที่
จะใชงานทีละตัว พรอมตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ 
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เอกสารแนบ 1-4 

วิธีการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมและสารเคมีหกรั่วไหล 
 

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมอาคารเตาเผาของเสียอันตราย 
- ใหผูท่ีเกี่ยวของปฏิบัติตามแผนระงับอัคคีภัยขั้นตนของอาคารเตาเผาของเสียอันตราย สวทช. 

 

กรณีเกิดเหตุของเสียอันตรายและสารเคมีหกร่ัวไหล 
- ใหผูท่ีเกี่ยวของปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานเรื่องการจัดการของเสียอันตรายและสารเคมีกรณี

รั่วไหล (I-CO-SED-E01) 
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เอกสารแนบ 1-5 
วิธีการปฏิบัติงานเรื่องการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและเตาเผาของเสียอันตราย 

กรณีเกิดโรคระบาด 
 

1. สถานการณเริ่มมกีารระบาดในหลายพ้ืนท่ี (แตยังไมถึงกรุงเทพและปริมณฑล) 

1.1 แจง จป. ศูนยตางๆ ใหดำเนินการสงของเสียอันตรายมาที่เตาเผาเพ่ือไมใหมีการตกคางของของเสีย

อันตราย  

1.2 พนักงานในฝายความปลอดภัยฯ ติดตอ และประสานงานในการสงของเสียอันตรายไปกำจัดใหหมด

กับบริษัทผูรับเหมาที่ไดจัดทำรายการไว 

 

2. มีการระบาดในจังหวัดปทุมธานี ปดสำนักงานฯ 

2.1 พนักงานในฝายความปลอดภัยฯ ติดตอ และประสานงานในการสงของเสียอันตรายไปกำจัดใหหมด

กับบริษัทผูรับเหมาที่ไดจัดทำรายการไว  

2.2 ตรวจสอบการตกคางของของเสียอันตรายชนิดติดเชื้อปนเปอนสารเคมี หากมีตกคาง จำเปนตองเปด

กระแสไฟฟาเขาตูทำความเย็น เพื่อไมใหเกิดการเนาเสียของของเสียประเภทนี้ได หากในกรณีท่ีไมมีของเสีย

อันตรายใดใดตกคาง ทางผูควบคุมระบบการจัดการของเสียอันตราย และเตาเผาของเสียอันตรายฯ ทำการ

ตรวจสอบ และทำการปดระบบการจายไฟเขาอาคารเตาเผาของเสียอันตราย 

2.3 ผูควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียดำเนินการตรวจสอบสถานการณ และปดระบบไฟฟาในสวนท่ีไม

จำเปนตองใชในการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย เชน เตารับ เปนตน เพ่ือปองกันปญหาการเกิดกระแสไฟฟาชอตได แตใน

สวนของบอเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสีย ยังคงสามารถดำเนินการเปดเคร่ืองเตมิอากาศเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย 

ตอไปไดในชวง 1-2 สัปดาหแรกหลังประกาศปดสำนักงาน 

 

3. รัฐบาลประกาศสามารถควบคุมและปองกันการระบาดไดแลว เขาฟนฟูพ้ืนที่ เปดอุทยานฯ 

3.1 แจง จป. ศูนยตางๆ สำรวจและแจงปริมาณของเสียอันตราย ที่จะดำเนินการสงของเสียอันตรายมา

ท่ีเตาเผา ในขณะเดียวกัน พนักงานในฝายความปลอดภัยฯ ติดตอ และประสานงานกับบริษัทผูรบัเหมาที่ไดจัดทำ

รายการไวในความพรอมรับของเสียอันตรายไปกำจัดใหหมด 

3.2 ผูควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียดำเนินการตรวจสอบสถานการณของระบบบำบัดน้ำเสีย และเปดเครื่อง

เติมอากาศทั้ง 6 ตัว เพ่ือฟนฟูเชื้อจุลินทรียกอนการรับน้ำเสียเขาสูระบบบำบัดฯ รวมถึงตรวจสอบอุปกรณจาย

สารเคมีโซเดียมไฮดรอกไซด เพื่อปรับคาความเปนกรด-ดางของน้ำเสีย เพ่ีอเตรียมพรอมรับน้ำเสียเขาสูระบบ

บำบัดฯ 

3.3 ผูควบคุมระบบการจัดการของเสียอันตราย และเตาเผาของเสียอันตรายฯ ทำการตรวจสอบ และ

เปดระบบการจายไฟเขาอาคารเตาเผาของเสียอันตราย ตรวจสอบอุปกรณตูทำความเย็น ทดสอบอุปกรณเตาเผา

ของเสียอันตราย เพ่ือเตรียมความพรอมสำหรับการเผาของเสียอันตรายตอไป
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เอกสารแนบ 2 
รายการเรื่องที่ตองสื่อสารหากเกิดเหตุการณภาวะวิกฤติของระบบบำบัดน้ำเสียและเตาเผา 

 

เร่ืองที่ตองสื่อสาร รายชื่อผูรบัขอมูล เบอรภายใน เบอรโทรศัพทมือถือ e-Mail address 
สื่อสารภายในและผูรับเหมา 
1. สถานการณที่อาคารเตาเผา ระบบบำบัดน้ำเสีย และ
บริเวณพ้ืนที่โดยรอบ ณ ปจจุบัน 

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

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

2. ขอความชวยเหลือในการตรวจสอบ แกไข ถอด 
เปลี่ยนอุปกรณ ตดัตอกระแสไฟฟา ระบบสาธารณูปโภค
ตางๆ และใหปฏิบัตติามแผนฉุกเฉินตางๆ 

ชางบริหารอาคาร สก. 
 

1001 - - 

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

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

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

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

3. ดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพยสิน และใหปฏิบติั
ตามแผนฉุกเฉินตางๆ 

นายวีรพล  พอกจันทร (ผจก. รปภ) 1902, 1903 063-2743347  
นายวิรัช แกวทอง (ผจก. เขตพ้ืนที่ 2) - 086-3180726 - 
บริษัทมารีน ฯ - 02-5833547-8 pattama_n@marine-group.net 

 
 

4. ขอมูลสภาพบอบำบดัฯ และขอคำปรึกษา แนะนำใน
การเดินระบบบำบัดฯ (Operate) ในสถานการณตางๆ  

ดร. มั่นรักษ ตัณฑลุเวศม 
 

- 086-9961475 munruk@sane68.com 
 

5. ขอความชวยเหลือ กรณมีีผูบาดเจ็บ พยาบาลประจำหองพยาบาล สวทช. 
อาคารสราญวิทย (อาคาร 12) 

1919 - - 
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เร่ืองที่ตองสื่อสาร รายชื่อผูรบัขอมูล เบอรภายใน เบอรโทรศัพทมือถือ e-Mail address 
6. ขอความชวยเหลือจากรถบรรทกุน้ำเอนกประสงค นายเฉลมิชัย - 083-1879821 

084-8873349 
- 

สื่อสารหนวยงานภายนอก 
1. ขอความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองทาโขลง - 02-529-5153  

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

- 199  

2. ขอความชวยเหลือกรณีมผีูบาดเจ็บตองนำสง
โรงพยาบาล 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิม 
พระเกียรต ิ

- 02-926-9999  

โรงพยาบาลการณุเวช 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 

 

 

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

 

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

 
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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ลําดับ

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

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 
บัญชรีายการอุปกรณท่ีไดดำเนินการยกระดับใหอยูในตำแหนงที่ปลอดภัยจากปญหาอุทกภัยแลว 

 

รายการอุปกรณที่ตอง
ดำเนินการ 

ยกสูงจากพื้น วันท่ีดำเนินการเสร็จ 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 
บัญชีรายการอุปกรณสิ้นเปลืองที่ตองจัดซื้อสำรองไวเพื่อรองรับเหตุการณวิกฤติ 

ผูรับผิดชอบจัดหาและควบคุม 
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 สถานีบริการน้ำมัน ปตท. 
8. จารบี 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 พานาเซีย 
13. Limit Switch 2 ตัว บ.โชคชัย ซัพพลาย 
14. ซิลิโคลน 3 หลอด ราน Hardware ทั่วไป 
อุปกรณระบบบำบัดน้ำเสีย    
1. Sodium Hydroxide 50% (30 กก./ ถัง) 40 ถัง บ.เคมิคอล พานาเซีย 
2. กระบอกตวง 1 อัน ศึกษาภัณฑ 
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เอกสารแนบ 6 
บัญชีรายการอปุกรณ เคร่ืองมือท่ีจำเปนตองใชในการถอดเคลื่อนยายอุปกรณ 

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

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

สำรองขอมูล (Backup) 
 

รายการขอมูล หมายเหตุ 
เตาเผาของเสียอันตราย 
1. แผนความตอเนื่องการดำเนินกิจกรรมและการใหบรกิารระบบบำบัดน้ำเสียและระบบ
เตาเผาของเสียอันตราย สวทช. และภาคผนวก 

 

2. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการป 2547-
ปจจุบัน 

 

3. ตารางรายการปรับปรุงซอมแซมระบบเตาเผาของเสียอันตราย สวทช.  
4. สัญญาจางเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาเตาเผาของเสียอันตรายปปจจุบัน  
5. ใบเสนอราคาจัดซื้อจัดจาง ติดตั้ง ซอมแซม อุปกรณเตาเผาของเสียอันตราย  
6. MSDS สารเคมีที่สงกำจัดที่เตาเผาของเสียอันตราย  
7. รายงานสรุปขอมูลการใหบริการกำจัดขยะของเสียอันตรายของบริษัทในพื้นที่เชา 
ประจำเดือน 

 

8. สรุปขอมูลปริมาณของเสียอันตรายที่เผาทำลายแยกตามศูนย  
9. ขอมูลการรับของเสียอันตรายเพ่ือเผาทำลายที่เตาเผา  
10. ประวัติการรับของเสียอันตราย  
11. ขอมูลการใชน้ำมันเช้ือเพลิงของเตาเผาของเสียอันตราย  
12. ขอมูลการสงของเสียอันตรายของบริษัทพ้ืนที่เชา  
13. ขอมูลการสงของเสียอันตรายใหเอกชนรับไปกำจัด  
14. รายการติดตามงานการซอมแซมระบบเตาเผาของเสียอันตราย  
15. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองเตาเผาของเสียอันตรายและพื้นที่โดยรอบ  
ระบบบำบัดน้ำเสีย 
1.รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการน้ำเสียภายในพื้นที่อุทยานฯ ป 2551 ถึงปปจจุบัน  
2. ตารางรายการปรับปรุงซอมแซมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของ สวทช.  
3. สัญญาจางเหมาบริการตรวจสอบและควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปปจจุบัน  
4. ใบเสนอราคาจัดซื้อจัดจาง ติดตั้ง ซอมแซม อุปกรณระบบบำบัดน้ำเสีย  
5. รายการติดตามงานการซอมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย  
6. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียรวม สวทช.  
 


	ปกของเสีย63.pdf
	คำนำ63.pdf
	สารบัญ63.pdf
	บทสรุปผู้บริหาร_รายงานการจัดการของเสีย ปีงบ 2563.pdf
	บทที่ 1_บทนำ.pdf
	บทที่ 2_ปริมาณของเสียอันตราย.pdf
	บทที่ 3_ข้อมูลการกำจัดของเสียอันตราย.pdf
	บทที่ 4_ค่าใช้จ่ายในการกำจัดทำลายของเสียอันตราย.pdf
	บทที่ 5_การเฝ้าระวังและควบคุมมลพิษทางอากาศ.pdf
	บทที่ 6_ความปลอดภัยในการทำงานและการซ้อมแผนฉุกเฉิน.pdf
	บทที่ 7_การซ่อมบำรุงและปรับปรุงระบบเตาเผาของเสียอันตราย.pdf
	บทที่ 8_การเผยแพร่ความรู้และศึกษาดูงาน.pdf
	บทที่ 9_แผนการจัดการ.pdf
	ภาคผนวก ก แผน BCP การจัดการของเสีย  ปีงบ 2563.pdf

