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บทคัดยอ 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาชนิดและปริมาณของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด (Unknown Waste 
Group) และเพ่ือการบริหารจัดการของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด (Unknown Waste Group) ท่ีจัดเก็บภายใน
หองปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยจัดทําแบบฟอรมสํารวจของเสีย
จํานวน 37 หองปฏิบัติการ พบวาของเสียท่ีไมทราบชนิดมีปริมาณมากท่ีสุดรอยละ 41.5 จากน้ันนําปญหาท่ีเกิด
ข้ึนมาดําเนินการจัดการแกไขปรับปรุง ดวยการจัดอบรมใหความรูแกนักศึกษาท้ังระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
และผูชวยนักวิจัย ในหัวขอเรื่องการจัดการของเสียอันตรายในหองปฏิบัติการ หลังจากการจัดอบรมมีการ
ประเมินความรูผูเขาอบรมดวยการทําแบบทดสอบแบบปรนัย พบวา ผูเขาอบรมสอบผานเกณฑอยูท่ีรอยละ 
94.3 หลังจากการอบรมในป 2559 ติดตามผลการลดลงของของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด (Unknown Waste 
Group) ในป 2560 และ 2561 ดวยการสงแบบฟอรมสํารวจท้ังหมด 37 หองปฏิบัติการ วัดประสิทธิภาพโดยดู
จากการลดลงของของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิดในป 2560 และ 2561 พบวา ของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด ลดลง
รอยละ 36.6 และ 83.4 ตามลําดับ นอกจากน้ีเมื่อวัดประสิทธิภาพดานคาใชจายในการสงกําจัดของเสียกลุมท่ีไม
ทราบชนิดกําจัด พบวา คาใชจายในป 2559 จํานวน 10,250 บาท และเมื่อตรวจติดตามในป 2560 และ 2561 
คาใชจายในการสงกําจัด ลดลงท่ี 6,500 และ 1,700 บาท ตามลําดับ งานวิจัยน้ีทําใหนักศึกษาและผูชวยนักวิจัย
สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองในการจัดการของเสียในหองปฏิบัติการ และลดปริมาณของเสียท่ีไมทราบประเภท
เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการและลดคาใชจายของหนวยงาน  
คําสําคัญ: ของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด หองปฏิบัติการ การบริหารจัดการ การอบรม 
 

Abstract 
 The purposes of this study were to investigate the type and quantity of unknown waste 

group and for the effective unknown waste group management that stored in the Faculty of 
Agro-Industry, Prince of Songkla University. Survey forms and answere of waste were obtained 
from 37 laboratories. The results found that the type of hazardous waste in laboratories was the 
highest volume as unknown waste group of 41.5%. This problem was solved by providing the 
training course to students (bachelor's degree and graduate studies) and researcher on the topic 
of hazardous waste management in the laboratory. After training course, the participants’ 
knowledge was assessed by multiple choice test. The results showed that participants passed 
the specified criteria at 94.3%. After training in 2016, the checking of the reduction of unknown 
waste group in 2017 and 2018 was performed by sending waste collection form to 37 
laboratories. The results showed the reduction of unknown waste group in the year 2017 and 
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2018 were 36.6 and 83.4%, respectively. In addition, when measuring the cost effectiveness of 
unknown group found that expenditure in 2016 was 10,250 baht, and when monitoring in 2017 
and 2018, the cost of delivery reduced to 6,500 and 1,700 baht, respectively. This research 
enables the students and researcher to accurately handle waste in the laboratory, reduces the 
amount of unknown waste and could be used as to management programme as well as to 
reduce the cost of the agency.  
Keywords: unknown waste group, laboratory, management, training course 
 

บทนํา 

 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรถือเปนปจจัยท่ีสําคัญในกระบวนการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร 
ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพการเรียนรู ทดลองและกระบวนการวิจัยของนักศึกษา อยางไรก็ตามเมื่อมีการเรียน
การสอนหรือการวิจัยยอมกอใหเกิดของเสียในหองปฏิบัติการ  โดยท่ัวไปการแบงของเสียจากหองปฏิบัติการ
แบงไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ ของเสียในหองปฏิบัติการท่ีไมเปนอันตรายและของเสียในหองปฏิบัติการท่ีเปน
อันตราย (วรพจน, 2550) ของเสียในหองปฏิบัติการท่ีไมเปนอันตราย คือ ของเสียท่ีไมกอใหเกิดอันตรายตอ
สิ่งแวดลอม สามารถท้ิงกับขยะมูลฝอยท่ัวไปได ตัวอยางเชน ของเสียท่ัวไป (ถุงพลาสติก กระดาษช่ังสาร 
กระดาษทิชชู วัสดุท่ีทําจากพลาสติกท่ีไมเปนอันตราย) กระดาษรีไซเคิลได (กระดาษหนังสือพิมพ กระดาษ
จดหมาย กระดาษถายเอกสาร) พลาสติกท่ีรีไซเคิลได (ขวดพลาสติก ขวดเก็บตัวอยาง ขวดบรรจุอาหารเลี้ยงเช้ือ) 
แกว เปนตน สวนของเสียในหองปฏิบัติการท่ีเปนอันตราย คือ ของเสียใดๆท่ีมีองคประกอบหรือปนเปอนวัตถุ
อันตรายชนิดตางๆ ไดแก วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีกอใหเกิดโรค 
วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุท่ีกอใหเกิดการระคายเคือง 
วัตถุอยางอ่ืนไมวาจะเปนเคมีภัณฑ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยสิน หรือ
สิ่งแวดลอม (ดารารัตน และ วัลภา, 2547) สําหรับของเสียอีกประเภทคือ ของเสียไมทราบชนิด (Unknown 
Waste Group) คือ ของเสียท่ีไมสามารถระบุไดวาเปนสารเคมีอะไร  มาจากท่ีไหน ซึ่งของเสียกลุมท่ีไมทราบ
ชนิดน้ีเมื่อตองการกําจัดท้ิงและเปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการของเสียและมีคาใชจายในการสงกําจัดกับ
หนวยงานภายนอกท่ีสูง (นันทวรรณ และคณะ, 2556) 

 การแบงประเภทของเสียอันตรายภายในหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สํานักวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2559) ไดแบงออกเปน 15 ประเภท ดังน้ี 

1. ของเสียพิเศษ (Special waste) ไดแก ของเสียติดเช้ือ ของเสียกัมมันตภาพรังสี และของเสียจาก
การถายภาพใหเก็บในภาชนะเฉพาะ และเศษเครื่องแกวแตกใชงานไมไดแลว, Ethidium-bromide   

2. ของเสียท่ีประกอบดวยสารไซยาไนด (Cyanide-containing waste) เชน Cyanide complex 
compounds และ Cyanide compounds เชน NaCN, KCN, HCN ฯลฯ  

3. ของเสียท่ีประกอบดวยสาร Oxidant (Oxidizing waste) เชน hydrogen peroxide, 
permanganate, persulfuric acid ฯลฯ และ hypochlorite 

4. ของเสียท่ีประกอบดวยปรอทเทาน้ัน (Mercury-containing waste) เชน metallic mercury 
inorganic mercury และ organic mercury เชน alkyl mercury  

5. ของเสียท่ีประกอบดวยโครเมท (Chromate waste) ไดแก K2Cr2O7, COD waste (containing 
hexavalent chromium compound) 

6. ของเสียท่ีประกอบดวยโลหะหนักอ่ืนๆ เชน metals compounds หรือสารผสมของ Ni, Cu, Pb, 
Cr3+, As, Zn, Ag ฯลฯ 

7. ของเสียประเภทกรด (Acid waste) ไดแก inorganic waste เชน H2SO4, HNO3, H3PO4, HF 
ท้ังน้ีตองมีเน้ือกรดมากกวา 5% 

8. ของเสียประเภทดาง (Alkaline waste) ไดแก inorganic waste เชน NaOH, KOH, NH4OH ท้ังน้ี
ตองมีเน้ือดางมากกวา 5% 
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9. ผลิตภัณฑปโตรเลียม (Petroleum products) เชน waste oil containing petroleum เชน 
Kerosene, heavy oil, machine oil, นํ้ามันหลอลื่นและนํ้ามันเช้ือเพลิงตางๆ  

10. ของเสียประเภทไฮโดรคารบอน ประกอบดวย C, H, O เทาน้ัน (Hydrocarbon containing only 
C H O) เชน Hydrogen carbonate, alcohol, ester, ketone, aldehyde, glycol และ weak acid เชน 
acetic acid 

11. ของเสียประเภทไฮโดรคารบอน ประกอบดวย N, S, P (Hydrocarbon containg only N, S, P) 
ไดแก pyridine, aniline, amine, amide ชนิดตางๆ, picoline formamide, nitrile ชนิดตางๆ เชน 
Acetonitrile, mercaptan, alkyl sulfide, thiouric acid, ABS, sulfur containing aryl compound, 
nitrobenzene, toluene, alkyl thiols, methylsulfuric acid, thiobendazole 

12. ของเสียประเภท Haloginated Hydrocarbon (Haloginated Hydrocarbon waste) ไดแก 
organic liquid waste containing Halogen เชน orthodichlorobenzene, PCB, chlorinated phenol 
chloroform, carbon tetrachloride, chloroethylene ชนิดตางๆ 

13. ของเสียประเภทขวดสารเคมีประเภทแกว 
14. ของเสียประเภทขวดสารเคมีประเภทพลาสติก 
15. ของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด (Unknown Waste Group) 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนคณะท่ีมีการเรียนการสอน การวิจัยและ

การบรกิารวิชาการ ซึ่งกิจกรรมดังกลาวกอใหเกิดของเสียจากหองปฏิบัติการ โดยทางคณะไดเขารวมหรือจัดทํา
โครงการตางๆ เชน การบริหารจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการวิจัย การเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร การทําการแยกประเภทและการจัดเก็บของเสียอันตราย โดยไดดําเนิน
กิจกรรมดังกลาวอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตามก็ยังพบปญหาเรื่องการจัดแยกประเภทและการจัดเก็บของเสีย
อันตรายจากหองปฏิบัติการ โดยเฉพาะกลุมของเสียท่ีไมทราบชนิดหรือประเภท (Unknown waste group) ซึ่ง
มีคาใชจายในการสงกําจัดกับหนวยงานภายนอกท่ีสูง และอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของผูท่ีเก่ียวของได  

ผูวิจัยจึงไดทําการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการเพ่ือลดของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิดในหองปฏิบัติการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือศึกษาชนิดและปริมาณของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด (Unknown Waste Group) ท่ี
จัดเก็บภายในหองปฏิบัติการ แลวนําปญหาท่ีพบมาดําเนินการวิเคราะหหาสาเหตุ จัดอบรมใหความรูแก
นักศึกษาและผูชวยนักวิจัย ประเมินผลหลังจากการฝกอบรม และการตดิตามผลการนําความรูของนักศึกษาและ
ผูชวยวิจัยท่ีไดไปใชในกระบวนการจัดเก็บของเสียในหองปฏิบัติการ แลวนําขอมูลท้ังหมดเพ่ือไปพัฒนาระบบ
การจัดการของเสียของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาชนิดและปริมาณของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด (Unknown Waste Group) ท่ีจัดเก็บ

ภายในหองปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
2. เพ่ือการบริหารจัดการของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด (Unknown Waste Group) ท่ีจัดเก็บภายใน

หองปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยางมีประสิทธิภาพ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การดําเนินการศึกษาศึกษาคนควาวิจัยสถาบัน การบริหารจัดการเพ่ือลดของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิดใน

หองปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับดังตอไปน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาชนิดและปริมาณของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด (Unknown Waste Group) ท่ีจัดเก็บ

ภายในหองปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยจัดทําแบบฟอรมสํารวจของเสียท่ีจัดเก็บภายใน
หองปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในเดือนพฤษภาคม 2559 จํานวน 4 ภาควิชาคือ ภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑและภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหการเกษตร รวมจํานวนหองปฏิบัติการท้ังหมด 37 หอง และรวบรวมแบบฟอรมตอบกลับจาก 37 
หองปฏิบัติการ แลวนํามาแยกประเภทของเสียอันตรายท่ีจัดเก็บในแตละหองปฏิบัติการ  
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 2. เพ่ือการบริหารจัดการของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด (Unknown Waste Group) ท่ีจัดเก็บภายใน
หองปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ โดยผลจากการรวบรวมของเสียในหองปฏิบัติการ
นําปญหาท่ีเกิดข้ึน มาดําเนินการจัดการแกไขปรับปรุง ดวยการจัดอบรมใหความรูแกนักศึกษาท้ังระดับปริญญาตรี 
บัณฑิตศึกษาและผูชวยนักวิจัย ในหัวขอเรื่องการจัดการของเสียอันตรายในหองปฏิบัติการ สําหรับเน้ือหาท่ีใชใน
การอบรมประกอบไปดวย การจัดการของเสียไมอันตราย การแยกประเภทของเสียอันตรายในหองปฏิบัติการ 
การจัดเก็บของเสีย การติดฉลากและการบําบัดของเสียเบ้ืองตน หลังจากการอบรมมีการประเมินความรูของ
ผูเขาอบรมดวยการทําแบบทดสอบแบบปลายปด (ปรนัย) หลังจากการอบรมในป 2559 ติดตามผลการลดลง
ของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด (Unknown Waste Group) ในป 2560 และ 2561 โดยการสงแบบฟอรมสํารวจ 
ไปยังหองปฏิบัติการท้ังหมดจํานวน 37 หอง และวัดประสิทธิภาพโดยดูจากการลดลงของของเสียกลุมท่ีไมทราบ
ชนิด (Unknown Waste Group) 

 
ผลการวิจัย 

1. ศึกษาชนิดและปริมาณของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด ท่ีจัดเก็บภายในหองปฏิบัติการ  
 จากการสํารวจขอมูลของเสียท่ีจัดเก็บในหองปฏิบัติการ จํานวน 4 ภาควิชา คือภาควิชาเทคโนโลยี

อาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ และภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหการเกษตร พบวา กลุมของเสียท่ีพบมากท่ีสุด คือ กลุมของเสียท่ีไมสามารถระบุประเภท (Unknown 
waste group) รอยละ 41.5 ในขณะท่ีของเสยีกลุมของเสียประเภทไฮโดรคารบอน ประกอบดวย C, H, O เทาน้ัน
มีปริมาณรอยละ 18.8 นอกจากน้ีจากการสํารวจยังพบของเสียประเภท Haloginated Hydrocarbon รอยละ 
18.2 ของเสียท่ีประกอบดวยโครเมทรอยละ 17.2 และของเสียประเภทกรดรอยละ 4.3 แสดงดังตารางท่ี 1 

 จากการสํารวจของเสียท่ีจัดเก็บ ปญหาท่ีพบคือ ของเสียกลุมท่ีไมมีการระบุชนิดมีปริมาณสูงสุดรอยละ 
41.5 แสดงใหเห็นวา ปญหาท่ีเกิดข้ึนน้ันเกิดจากกระบวนการคัดแยกประเภทและการจัดเก็บของเสียยังไมเปน
ตามระบบการบริหารจัดการของเสียอันตราย ซึ่งของเสียกลุมท่ีไมมีการระบุชนิดเปนกลุมของเสียอันตรายท่ีมี
ตนทุนในการสงกําจัดกับหนวยงานภายนอกท่ีสูง ดังน้ันการใหความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการของเสียใน
หองปฏิบัติการจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ผูวิจัยจึงดําเนินการใหความรูเรื่องการจัดการของเสียอันตรายใน
หองปฏิบัติการแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและผูชวยนักวิจัย  
 
ตารางท่ี 1 แสดงประเภท ปริมาณ รอยละ ของของเสียท่ีพบในหองปฏิบัติการแยกตามภาควิชา ป 2559 

ภาควิชา 
ประเภทของเสยีอันตราย1/ (กิโลกรัม) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 รวม 
เทคโนโลยีอาหาร - - - - - - 6.0 - - 38.0  32.0 - - 36.0 112.0 
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม - - - - 85.0 - 4.0 - - 55.0 - 58.0 - - 143.0 345.0 
เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ - - - - - - 11.0 - - - - - - - 26.0 37.0 
เทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร - - - - - - - - - - - - - - - - 
รวม - - - - 85.0  21.0 - - 93.0 - 90.0 - - 205.0 494.0 
รอยละ - - - - 17.2 - 4.3 - - 18.8 - 18.2 - - 41.5 100.0 
1/ 

ประเภทของเสียอันตราย: 1 = ของเสียพิเศษ (Special waste), 2 = ของเสียที่ประกอบดวยสารไซยาไนด (Cyanide-containing waste),  
3 = ของเสียที่ประกอบดวยสาร Oxidant (Oxidizing waste), 4 = ของเสียที่ประกอบดวยปรอทเทานั้น (Mercury-containing waste), 
5 = ของเสียที่ประกอบดวยโครเมท (Chromate waste), 6 = ของเสียที่ประกอบดวยโลหะหนักอ่ืนๆ, 7 = ของเสียประเภทกรด (Acid waste),  
8 = ของเสียประเภทดาง (Alkaline waste), 9 = ผลิตภัณฑปโตรเลียม (Petroleum products), 10 = ของเสียประเภทไฮโดรคารบอน ประกอบดวย C, H, O เทานั้น, 
11 = ของเสียประเภทไฮโดรคารบอน ประกอบดวย N, S, P, 12 = ของเสียประเภท Haloginated Hydrocarbon, 13 = ของเสียประเภทขวดสารเคมีประเภทแกว,  
14 = ของเสียประเภทขวดสารเคมีประเภทพลาสติก, 15 = ของเสียที่ไมไดมีการระบุชนิด (Unknown waste group)  

 
2. การบริหารจัดการของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด ท่ีจัดเก็บภายในหองปฏิบัติการ อยางมีประสิทธิภาพ 

2.1 ผลการอบรมใหความรูเร่ืองการจัดการของเสียอันตรายในหองปฏิบัติการ 
 จากผลการสํารวจขอมูลของเสียท่ีจัดเก็บในหองปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปญหาท่ีพบคือ

ของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด(Unknown Waste Group) มีปริมาณสูงสุด เพ่ือลดของเสียกลุมที่ไมทราบชนิด
ทางผูวิจัยจึงไดมีการจัดอบรมใหความรูแกนักศึกษาท้ังระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและผูชวยนักวิจัย ในหัวขอ
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เรื่องการจัดการของเสียอันตรายในหองปฏิบัติการ สําหรับเน้ือหาท่ีใชในการอบรมประกอบดวย การจัดการของเสีย
ไมอันตราย การแยกประเภทของเสียอันตรายในหองปฏิบัติการ การจัดเก็บของเสีย การติดฉลากและการบําบัด
ของเสียเบ้ืองตน หลังจากทําการอบรมก็ดําเนินการประเมินความรูของผูเขาอบรมดวยการทําแบบทดสอบแบบ
ปลายปด (ปรนัย) พบวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถผานเกณฑ (ถูกทุกขอ) ไดรอยละ 100 ในขณะท่ี
ผูชวยนักวิจัยผานเกณฑรอยละ 96.0 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีผานเกณฑท่ีกําหนดรอยละ 92.8 เมื่อคิด
จํานวนผูท่ีสอบผานเกณฑท้ังหมดอยูท่ีรอยละ 94.3 (ตารางท่ี 2)  

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลจากการอบรมใหความรูเรื่องการจัดการของเสียในหองปฏิบัติการ 

กลุมบุคคล จํานวน (คน) จํานวนคนที่ผานเกณฑ1/ รอยละที่ผานเกณฑ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 97.0 90.0 92.8 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 19.0 19.0 100.0 
ผูชวยนักวจิัย 25.0 24.0 96.0 
รวม 141.0 133.0 94.3 
1/ ผานเกณฑ หมายถึง ตองทําขอสอบถกูรอยละ 100 
  
 2.2 ผลจากการติดตามหลังจากการฝกอบรมเร่ืองการจัดการของเสียในหองปฏิบัติการ 

 หลังจากการอบรมการจัดการของเสียอันตรายในหองปฏิบัติการแลว มีการติดตามผลหลังการอบรม
ของนักศึกษาปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและผูชวยนักวิจัยสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง โดย
ติดตามผลการลดลงของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด(Unknown Waste Group) ในป 2560 และ 2561 ดวยการสง
แบบฟอรมสํารวจไปยังหองปฏิบัติการท้ังหมดจํานวน 37 หอง วัดประสิทธิภาพโดยดูจากการลดลงของของเสีย
กลุมไมทราบชนิด (Unknown Waste Group) โดยการเปรียบเทียบในป พ.ศ 2559 (ไมมีการอบรมเก่ียวกับ
เรื่องการจัดการของเสียในหองปฏิบัติการ) และในป พ.ศ 2560 และ 2561 (มีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การจัดการของเสียในหองปฏิบัติการ) พบวา ปริมาณของเสียกลุมท่ีไมทราบชนิด (Unknown waste group) มี
จํานวนลดลง โดยในป 2559 มีของเสียกลุมไมทราบชนิดสูงสุดท่ี 205 กิโลกรัม หลังการอบรมใหความรูเรื่อง
การจัดการของเสียในหองปฏิบัติการ และสํารวจการจัดเก็บของเสียในหองปฏิบัติการในป 2560 และ 2561 ของ
เสียท่ีไมทราบชนิด ลดลงรอยละ 36.6 และ 83.4 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเรื่องคาใชจายในการสงกําจัด  พบวา 
ป 2559 ซึ่งยังไมมีการอบรมนักศึกษาในเรื่องการจัดการของเสียในหองปฏิบัติการมีคาใชจายในการสงกําจัดท่ีสูง
คือ 10,250 บาท และมีการลดลงอยางตอเน่ืองในป 2560 และ 2561 ท่ี 6,500 บาท และ 1,700 บาท ลด
คาใชจายในการสงของเสียกําจัดมากถึงรอยละ 83.4  
 
ตารางท่ี 3  ปริมาณของเสียอันตรายกลุมท่ีไมทราบชนิด (Unknown waste group) รอยละท่ีลดลงหลังการ

อบรมใหความรูเรื่องการจัดการของเสียในหองปฏิบัติการและคาใชจายในการสงกําจัด 
ป พ.ศ จํานวนของเสียกลุมที่ไมทราบชนิด (กิโลกรัม) รอยละที่ลดลง คาใชจายในการสงกําจัด (บาท) 
2559 205.0              -               10,250.0 
2560 130.0             36.6                 6,500.0 
2561   34.0             83.4                 1,700.0 

หมายเหตุ คาใชจายในการสงกําจัดของเสียที่ไมทราบประเภท  (Unknown waste group) คิดกิโลกรัมละ 50 บาท (ไมรวมคาขนสง) 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
 จากการสํารวจของเสียท่ีจัดเก็บในหองปฏิบัติการท้ัง 4 ภาควิชา ภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มี

การจัดเก็บของเสียในหองปฏิบัติการ จํานวน 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ ในขณะท่ีภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตรไมมีการจัดเก็บของเสีย
เน่ืองจากหองปฏิบัติการในภาควิชาดังกลาวไมมีการใชสารเคมี จากการสํารวจของเสียท่ีจัดเก็บในหองปฏิบัติการ
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การบริหารจัดการเพื่อลดของเสียกลุมที่ไมทราบชนิดในหองปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ในป 2559 มีปริมาณของเสียท่ีไมทราบชนิดมากท่ีสุดรอยละ 41.5 ท้ังน้ีปญหาท่ีพบจากการสํารวจ คือ ไมมีการติด
ฉลากของเสีย และฉลากชํารุด เลอะเลือน ทําใหเกิดปญหาเปนของเสียท่ีไมสามารถระบุประเภทได  

 เมื่อทําการอบรมใหความรูแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและผูชวยนักวิจัย จํานวน 141 คน 
ในหัวขอการจัดการของเสียอันตรายในหองปฏิบัติการ โดยนักศึกษาและผูชวยวิจัยทําขอสอบผานเกณฑรอยละ 
94.3 แสดงใหเห็นวา หลังการอบรมนักศึกษาและผูชวยนักวิจัยมีความรูในเรื่อง การแยกประเภทของเสีย
อันตรายในหองปฏิบัติการ การจัดเก็บของเสีย การติดฉลากและการบําบัดของเสียเบ้ืองตน สอดคลองกับ
รายงานของนันทวรรณ และคณะ (2556) รายงานวา ผลจากการจัดอบรมใหความรูแกนักศึกษาและผูชวย
นักวิจัย ทําการประชาสัมพันธเรื่องการจัดการของเสียในรูปสื่อประชาสัมพันธตางๆ หลังการอบรมมีการประเมิน
ความรูของผูรบัการอบรมจํานวน 80 คน พบวา ผูเขารับการอบรมมีความรูเรื่องระบบการจัดเก็บของเสีย (รอยละ 97) 
การแยกประเภทของเสีย (รอยละ 94) ฉลากเก็บประเภทของเสีย (รอยละ 87) ภาชนะจัดเก็บ (รอยละ 97) จุดท้ิง
ของเสีย (รอยละ 97) และ ประโยชนของระบบการจดัเก็บของเสีย (รอยละ 100) 

 จากการติดตามผลหลังการอบรมเรื่องการจัดการของเสียในหองปฏิบัติการในป 2560 และ 2561 
ปริมาณของเสียท่ีไมระบุประเภท (Unknown waste group) มีจํานวนลดลงรอยละ 33.6 และ 83.4 ตามลําดับ 
แสดงใหเห็นวา การใหความรูเรื่องการจัดการของเสียในหองปฏิบัติการทําใหนักศึกษาและผูชวยนักวิจัยสามารถ
จัดการของเสียดวยการคัดแยก รวบรวม จัดเก็บและการจัดการถูกตองตามหลักวิชาการ นอกจากน้ียังสามารถ
ลดคาใชจายในการสงของเสียกําจัดกับหนวยงานภายนอก  
ขอเสนอแนะ 

 ควรดําเนินการอบรมการจัดการของเสียในหองปฏิบัติการแกนักศึกษา ผูชวยนักวิจัยและบุคลากรท่ี
เก่ียวของในหองปฏิบัติการใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับระบบการบริหารจัดการของเสียในหองปฏิบัติการ
มากยิ่งข้ึน และจัดทําสื่อประชาสัมพันธเรื่องการจัดการของเสียอันตรายในหองปฏิบัติการเพิ่มเติม หรือ
การประชาสัมพันธในรูปแบบใหมๆ เชน เฟซบุก ไลน เปนตน เพ่ือในอนาคตสามารถลดของเสียกลุมท่ีไมทราบ
ประเภทใหมีจํานวนลดลงมีคาเปนศูนย และสามารถลดคาใชจายใหแกหนวยงาน 

 
สรุปผลการวิจัย 

 ของเสียกลุมท่ีไมสามารถระบุประเภท (Unknown waste group) พบมากท่ีสุดในคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
เมื่อมีการใหความรูเรื่องการจัดการของเสียในหองปฏิบัติการใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและ
ผูชวยนักวิจัย หลังการอบรมพบวา ปริมาณของเสียกลุมท่ีไมสามารถระบุประเภทลดลงอยางตอเน่ือง และ
สามารถลดคาใชจายใหแกหนวยงานได 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ท่ีสนับสนุนในการจัดทํางานวิจัย ขอบคุณ

คณาจารย นักศึกษาและผูชวยนักวิจัยท่ีใหขอมูลตางๆ ขอบคุณนักวิทยาศาสตรและเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีใหคําแนะนํา ใหกําลังใจ และขอเสนอแนะ  
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