
ณ บรษิทั ผลติไฟฟ้าขนอม จ ากดั  

อ.ขนอม  จ.นครศรธีรรมราช 

* ระบบงาน 5ส การบรหิารจดัการ
ใหใ้ชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่ 





คุณวฒัชยั  ชยัธวชั   
เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัวิชาชีพ 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม จ ากดั 



*บรษิทั ผลติไฟฟ้าขนอม จ ากดั 

 บรษัิท ผลติไฟฟ้าขนอม จ ากดั กอ่ตัง้เมือ่วันที ่
20 กมุภาพันธ ์2538 ดว้ยทนุจดทะเบยีนเริม่แรก  
100 ลา้นบาท โดยบรษัิท ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
หรอืเอ็กโก ไดรั้บซือ้โรงไฟฟ้าขนอมมาจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) มาด าเนนิการเมือ่
วันที ่19 มถินุายน 2539 ในสดัสว่นการถอืหุน้ รอ้ยละ 
99.99 ซึง่การซือ้ขายโรงไฟฟ้าขนอมเป็นไปตามตาม
มตคิณะรัฐมนตร ีวันที ่15 กมุภาพันธ ์2537 ทีไ่ดอ้นุมัติ
ในหลักการให ้กฟผ. ใหส้ทิธซิือ้โรงไฟฟ้าขนอมแก ่
บรษัิทในกลุม่เอ็กโก 



 โรงไฟฟ้าซึง่แยกตามลกัษณะและวธิกีารผลติ  
แบง่เป็น 2 ประเภท  คอื 

 1.  โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น  เป็นโรงไฟฟ้าแบบพเิศษที่
ประกอบส าเร็จรปูจากตา่งประเทศ โดยกอ่สรา้งบนเรอืขนาดใหญ ่
แลว้น ามาตดิตัง้บรเิวณปากน ้าขนอม อ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรธีรรมราช ซึง่มสีภาพภมูปิระเทศทีเ่หมาะสมและเอือ้ตอ่การ
พัฒนาโครงการหลายประการ  เชน่ 

*มเีสน้ทางคมนาคมน ้าลกึและกวา้งพอส าหรับการลากจงูโรงไฟฟ้า
เขา้มาตดิตัง้ 

*สามารถขนสง่น ้ามนัเชือ้เพลงิทางเรอืเพือ่ป้อนโรงไฟฟ้าไดอ้ยา่ง
สะดวก 

*มแีหลง่น ้าใชส้ าหรับป้อนโรงไฟฟ้าและใชร้ะบายความรอ้นจาก
เครือ่งหลอ่เย็นเพยีงพอ 

*อยูใ่กลท้ีต่ัง้แหลง่กา๊ซธรรมชาต ิซึง่เป็นเชือ้เพลงิหลกัในการผลติ
ไฟฟ้า 

*มเีนือ้ทีร่องรับการขยายโรงไฟฟ้าในอนาคต   
 

 

 



2. โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่ม 

2.1 เครือ่งผลติไฟฟ้ากงัหนัแกส๊ 
 ใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิหลกั และใชน้ ้ามนัดเีซล
เป็นเชือ้เพลงิรองในแตล่ะเครือ่งรับกา๊ซธรรมชาต ิกา๊ซ
ธรรมชาตทิีใ่ช ้ไดม้าจากอา่วไทย โดยวางทอ่จากแหลง่ผลติ
มาถงึโครงการฯ เป็นระยะทางประมาณ 320 กโิลเมตร 
 
2.2 เครือ่งผลติไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ 
 เป็นพลงัความรอ้นในการตม้น ้าใหก้ลายเป็นไอน ้าทีม่ี
แรงดนัสงูไปขบัดนัเครือ่งกงัหนัไอน ้าแลว้ฉุดเครือ่งก าเนดิไฟฟ้า
ท าการผลติไฟฟ้า 



*นโยบายคณุภาพ ความปลอดภยั 
อาขวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 

*มุง่มั่นประกอบธรุกจิผลติไฟฟ้าใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ 
อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ ควบคูไ่ปกบัการด าเนนิงานเพือ่สรา้งความพงึพอใจ 
ใหก้บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่าย  

*ปฏบิตัติามกฎหมาย รวมทัง้ ระเบยีบ  ขอ้บงัคบัทางราชการ และขอ้ก าหนดตา่งๆ  
ในดา้นคณุภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งอยา่ง
เครง่ครัด  

*ควบคมุ  ปรับปรงุ กระบวนการผลติ และกจิกรรมการด าเนนิงานตา่ง ๆ ไมใ่ห ้
เกดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม รวมถงึ บรหิารจัดการใหใ้ชท้รัพยากรอยา่งคุม้คา่  
และเหมาะสม  เพยีงพอ  

*ควบคมุดแูลในเรือ่งอาชวีอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพือ่หลกีเลีย่ง
อบุตัเิหตกุารบาดเจ็บ หรอืการเจ็บป่วยจากการท างาน และเพือ่เสรมิสรา้งสขุภาพ 
ทีด่ใีหแ้กผู่ป้ฏบิตังิาน  

*ด าเนนิกจิการ ควบคูก่บัการสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติของชมุชน ตลอดจน
ความรับผดิชอบตอ่สงัคม เพือ่น าไปสูก่ารพัฒนาอยา่งยั่งยนื  

 



*สาเหตกุารเกดิอบุตัเิหต ุ

* คน  เป็นสาเหตหุลักการเกดิอบุัตเิหต ุและมกีาร
จัดอบรมใหก้บัพนักงานกอ่นเขา้ปฎบิตังิานทกุคน 
 

* เครือ่งมอื  การใชไ้มถ่กูวธิ ีมกีารตดิป้ายบอก
สถานการณใ์ชง้าน  
 

* วธิกีารปฏบิัตงิาน  การไมป่ฏบิัตติามขอ้ก าหนด 
 มกีารใชส้ญัลักษณแ์ละส ี 
 

* สภาพแวดลอ้มในการท างาน  การท างานในทีส่งู 
ทีอ่บัอากาศ ตอ้งใชค้วามระมัดระวงัเป็นพเิศษ 



การใชส้ญัลกัษณ ์และส ีเพือ่ป้องกนัอบุตัเิหต ุ



การใชส้ญัลกัษณ ์และส ีเพือ่ป้องกนัอบุตัเิหต ุ



การใชส้ญัลกัษณ ์และส ีเพือ่ป้องกนัอบุตัเิหต ุ



*การก าจดัขยะ 

* ขยะทัว่ไป คอื วสัดใุนส านักงานทีใ่ชแ้ลว้ พลาสตกิ 
กระดาษทีใ่ชแ้ลว้ น าไปทิง้ถงัขยะ 

 

* ขยะอตุสาหกรรม คอื  สิง่ปฏกิลู หรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้
ในอตุสาหกรรมทีเ่กดิขึน้ ซึง่สว่นมากเกีย่วขอ้งกบั
กระบวนการผลติกระแสไฟฟ้า น าไปใสถ่งุด า  

วธิกีารจัดการขยะอตุสาหกรรม  ตามประเภททีก่ าหนด 
- ของแข็งใสถ่งุด ามดัปากถงุ 
- ของเหลว ใสถ่งัเหล็ก หรอืถงัพลาสตกิปิดฝาใหส้นทิ 

*ส าหรับขยะมลพษิ สง่โรงงานรับท าลายขยะทีม่ี
ใบอนุญาตรับรอง มารับขยะมลพษิไปท าลาย 





*การวางแผนรบัเหตฉุุกเฉนิ 

เมือ่มเีหตุ
ฉุกเฉนิ
เกดิขึน้ใน
โรงไฟฟ้า 

เสยีงไซเรน
ดงัขึน้ 3 ครัง้ 

มเีสยีงประกาศ
ใหผู้ป้ฏบิตังิาน
หยดุปฏบิตังิาน 

ไปทีจ่ดุรวมพล 



*แผนท่ีจุดรวมพล 

*  



*แผนเตรียมความพรอ้มรบัเหตุฉุกเฉิน 

แผนฟ้ืนฟู
อบุัตภิยั 

แผนปฏบิตัิ
การฉุกเฉนิ 

แผน
ป้องกนัและ
เตรยีม 
พรอ้มรับ
เหตฉุุกเฉนิ 



*แผนป้องกนัและเตรียมพรอ้มรบัเหตุฉุกเฉิน 

• ก าหนดและทบทวนพืน้ทีอ่นัตราย 

• ส ารวจ ดแูล ตรวจสอบ อปุกรณ์
ตา่งๆ ใหม้จี านวนเพยีงพอ 

• ตรวจสอบ และทดสอบ  
ระบบสณัญาณ แจง้เหตเุพลงิไหม ้

• ตรวจสอบควบคมุมใิหเ้กดิการ
ร่ัวไหล หรอืเกดิการระเหยของวัตถุ
ไวไฟ วัตถรุะเบดิ 

• ป้องกนัและแกไ้ขแหลง่กอ่เกดิการ
กระจายตวัของความรอ้น 

• ตรวจสอบและทดสอบระบบตรวจจับ
เหตฉุุกเฉนิตา่งๆ พรอ้มระบบสณั
ญาณเตอืนภัย 

• ส ารวจจัดเก็บขอ้มลูของสารเคมี
อนัตราย 

• ส ารวจและตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม
ของสถานทีใ่หอ้ยูใ่นมาตรฐานหรอื
กฎหมายก าหนด 

• ด าเนนิการทบทวน ฝึกซอ้ม 
เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัย และ
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

• จัดใหม้กีารประชมุ ทบทวน ปรับปรงุ
แกไ้ข แผนฉุกเฉนิ และรายงานผล
ของการฝึกซอ้มตามแบบทีท่าง
ราชการก าหนด 

 



*แผนปฏบิตักิารฉุกเฉนิ 

แผนการอพยพหนภียัและคน้หา 

แผนการปฐมพยาบาลและชว่ยชวีติ 

ขัน้ตอนในการส ารวจประเมนิผล และ
การยกเลกิสภาวะฉุกเฉนิ 

ขัน้ตอนในการปฎบิตัใินการแถลงขา่ว 

แผนการสนับสนุนการปฏบิตักิารฉุกเฉนิ 

แผนการปฏบิตัฉุิกเฉนิ 

แผนการแจง้เหตฉุุกเฉนิ 



*แผนฟ้ืนฟอูบุตัภิยั 

ประชมุสรปุการแกไ้ขป้องกนัปัญหา 

ตรวจสอบสภาพทางสิง่แวดลอ้ม และหา
แนวทางฟ้ืนฟ ู

ปรับปรงุสภาพเครือ่งจักร และแกปั้ญหา
การผลติ 

บ าบดัมลพษิทีต่กคา้ง 

ตดิตามและชว่ยเหลอืผูป้ระสบเหต ุ

ส ารวจและประเมนิความเสยีหาย 



*รางวลัคณุภาพ 

* รางวลั EIA (มกีารจดัการและรกัษา
สิง่แวดลอ้มตามมาตรการในรายงาน
การวเิคราะห)์ 

*รางวลัสถานประกอบการดเีดน่ดา้น
การบรหิารความปลอดภยั 15 ปี
ตดิตอ่กนั 



*การปรบัแต่งและรกัษาภูมิทศันใ์หส้วยงาม 
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 









*



หอ้งควบคมุการผลติกระแสไฟฟ้า 



หอ้งควบคมุการผลติกระแสไฟฟ้า 

แสดงสถานะการใชไ้ฟฟ้า 



















*ขอขอบคุณท่านวิทยากร 



*ผลการประเมินการศึกษาดงูานระบบงาน 5ส 
การบริหารจดัการใหใ้ชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า 

หวัขอ้การประเมนิ ผลการประเมนิ 

1. ทา่นท าหนา้ทีเ่ป็น 
    1.1  คณะกรรมการ 5ส 
    1.2  คณะกรรมการ 5ส  
          หอ้งปฏบิตักิาร 

 
รอ้ยละ 6.67 
รอ้ยละ 93.33 

2. ความพงึพอใจตอ่การจัดการศกึษา 
    ดงูานระบบงาน 5ส โดยรวม 

ระดบัความพงึพอใจ 
มากทีส่ดุ 

 
มาก 

 



*ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาดงูาน 

1.  การคดัแยกขยะ และมถีงั/ กลอ่งรองรบัการคดัแยกขยะในส านักงาน 

     ภาพรวม ที่สามารถด าเนินการได ้

*กระดาษใชห้นา้เดยีวสามารถน ามาใชส้องหนา้ได ้ 
*แฟ้มเอกสารเม่ือน าเอกสารไปท าลาย/ยอ่ยกระดาษ สามารถน าแฟ้มมาใชใ้สเ่อกสารใหมไ่ด ้

*กลอ่งบรรจุกระดาษ A4 (กลอ่ง Double A) สามารถน ามาใชเ้กบ็เอกสารวสัดุ โดยติดป้ายบอกส่ิงของที่ เกบ็ภายใน

กลอ่ง เพ่ือความสะดวกในการคน้หา 

*ขวดน ้าพสาสติก สามารถแยกน าไปใหก้ลุม่งานจดัการผลประโยชน์ทางวิชาการบรรจุน ้าหมกัชวีภาพ 

2.  จดัอบรมความปลอดภยัในการท างาน แกบุ่คลากรคณะฯ เชน่  

     การอบรมซอ้มหนีภยัจากไฟไหม ้ การท างานบนที่สูง  ไฟฟ้า ประปา 

3.  จดัอบรมเทคนิคการจดัวางอุปกรณ ์สารเคม ีในหอ้งปฏิบตัิการ อยา่งปลอดภยั 

4.   การตรวจเยี่ยม 5ส ในเร่ืองความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มการท างาน ในพ้ืนที่สว่นรวมของคณะฯ เชน่  

      บริเวณใตบ้นัได  พ้ืนที่ทางเดินบริเวณภายในอาคารคณะฯ 

 



*ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาดงูาน 

* จดัท าป้ายสญัลกัษณ ์และส ีเพ่ือป้องกนัอุบตัิเหตุ เชน่ 

  -  ป้ายระวงัพ้ืนล่ืน บริเวณหอ้งน ้า 

  -  ป้ายระวงัสารเคมอีนัตราย บริเวณโรงเรือนเกบ็ของเสยีและวตัถุอนัตราย 

     ที่รอก าจดั 

*มคีลงัคดัแยกขยะประเภทของเสยีและวตัถุอนัตราย พรอ้มท าป้ายช่ือ เชน่ 

  -  สารเคมทีี่ เป็นของเหลว  ใสภ่าชนะบรรจุที่ เป็นขวดแกว้ หรือถงัพลาสติกที่มฝีาปิด 

     มดิชดิ พรอ้มจดัวางแบง่ตามประเภท 

  -  วตัถุอนัตรายประเภทของแขง็  

        หลอดไฟฟ้า เคร่ืองแกว้ที่มสีารเคมปีนเป้ือน ควรใชก้ระดาษหอ่กอ่นรวบรวม 

           ใสถ่งัพลาสติก พรอ้มจดัวางตามประเภท 

        ถุงมือปนเป้ือนสารเคม ีใสพ่ลาสติก/ถุงด า หอ่ใหม้ดิชดิกอ่นรวบรวมทิ้ง  

           รอการก าจดั 

*จดัระบบ 5 ส บริเวณโรงเรือนเกบ็ของเสยีและวตัถุอนัตรายที่รอก าจดั 
 



*จดัท าบอรด์ประชาสมัพนัธใ์นภาพรวม กระตุน้ในการท ากจิกรรม 5ส เชน่  ภาพจุดเดน่
ของแตล่ะพ้ืนที่ที่ไดร้ับการตรวจเยี่ยม 5ส (ผูร้ับผดิชอบคือ คณะกรรมการ 5ส) 

*มแีผนผงัจุดเปิด-ปิดการจา่ยน ้าของแตล่ะชัน้และติดใหเ้ห็นเดน่ชนั  เพ่ือป้องกนักรณี
การเปิดน ้าทิ้งไว ้หรือทอ่น ้าช ารุด และท าป้ายบอกสถานะการเปิด-ปิดการใชน้ ้า 

*มแีผนการจดักจิกรรมใหค้วามรู ้สง่เสริม  กระตุน้อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือใหเ้กดิทศันคติดที่ดี
ในการท า 5ส 



*ขัน้ตอนการแยกประเภทสารเคมี  
ส่งก าจดั 



*รปูภาพสารเคมี  ท่ีส่งก าจดั 

ภาพที่ 1   Acid – Base  
                (ของเสียประเภทกรด) 

 ภาพที่ 2 Contaminated Container  
                (ถุงมือ ขวดพลาสติกท่ีปนเปือน  
                 สารเคมี และเจล) 



*รปูภาพสารเคมี  ท่ีส่งก าจดั 

ภาพที่ 3  Heavy Metal 

                (ของเสียที่ประกอบด้วยโลหะหนัก) 

ภาพที่ 4  High Toxic 

(ของเสียพเิศษ ethidium bromide) 



*รปูภาพสารเคมี  ท่ีส่งก าจดั 

ภาพที่ 5 Hydrocarbon 

(ของเสียประเภทไฮโดรคาร์บอน) 
ภาพที่ 6 ขวดแก้วใส่สารเคม ี(ขวดแก้วเปล่า) 
              ขนาด 2.5 L และ 4 L 



*รปูภาพสารเคมี  ท่ีส่งก าจดั 

ภาพที่ 7  ส่งสารเคมกี าจัด บริษัทรีไซเคลิเอน็จิเนียร่ิง จ ากดั  เมือ่วนัที่ 3 กนัยายน 2558  



*โครงการ การคดัแยกขยะ 
*สโมสรนักศึกษาคณะทรพัยากรธรรมชาติ ด าเนินโครงการ "ฃ.ฃวด" โดยการจดัท า
ตะแกรงเหลก็ส าหรบัใสข่วดน ้าพลาสติก เพ่ือใหน้ักศึกษารูจ้กัการแยกขยะกอ่นทิ้ง  

และไดว้างในจุดตา่ง ๆ ของคณะฯ จ านวน 5 จุด ไดแ้ก ่

    1. ลานอาคาร 2 

 2. ลานอาคาร 3 

 3. โรงอาหาร 

 4. บริเวณขา้งหอ้งเรียน 102 

 5. หลงัหน่วยการเจา้หนา้ที่ 

ซ่ึงรายไดจ้ากการจ าหน่ายขวดพลาสติก จะน าไปสบทบทุนในการท ากจิกรรมบ าเพญ็

ประโยชน์และกจิกรรมเพ่ือสงัคมของสโมสรนักศึกษาฯ  



*โครงการ การคดัแยกขยะ 



*ขอบคณุทกุทา่นคะ่ 


