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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการจ�ำแนกประเภทขยะปนเปื้อน และไม่ปนเปื้อนจาก
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และศึกษาแนวทางการจัดการและแก้ไขปัญหาของเสียอันตรายจากห้อง
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยเป็นงานวิจัยเชิงเอกสารที่ศึกษาการจ�ำแนกประเภทขยะและการจัดการของ
เสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 5 เรื่อง และสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้มีความรู้และ
เชีย่ วชาญเรือ่ งการจัดการของเสียอันตราย และเข้าใจกฎหมายสิง่ แวดล้อม จ�ำนวน 5 คน น�ำมาวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพือ่ เสนอเป็นแนวทางการ พัฒนาการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยั
พบว่า การจ�ำแนกประเภทของขยะจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สามารถจ�ำแนกได้โดยใช้ระบบ
การจ�ำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก ซึ่งจ�ำแนกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ
ของเสียที่ไม่เป็นอันตราย และของเสียที่เป็นอันตราย การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
มีขั้นตอนดังนี้ การจัดการข้อมูลของเสีย การลดการเกิดของเสีย การแยกประเภท การเก็บของเสีย และ
การก�ำจัดของเสีย จากการศึกษาท�ำให้เห็นปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการของเสียว่าหน่วยงาน และ
เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกประเภทของเสียแต่ละชนิดไม่เพียงพอ แนวทางในการพัฒนา
การจัดการของเสีย คือ ควรมีการจัดอบรมส�ำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐหางบประมาณ
ในการด�ำเนินการ ก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินการและพิจารณาบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนกระท�ำการเก็บและ
ก�ำจัดขยะอย่างไม่ถูกวิธี
ค�ำส�ำคัญ: นิติวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม
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Abstract
The objectives of this research were to study of the classification method for
contaminated and non-contaminated from the laboratory and study the management and
solution for waste from the laboratory. Data were collected in documentary research from
5 domestic researches related to laboratory waste classification and management. In-depth
interview were carried out and analyses from 5 personal expertises in hazardous waste
management. The procedures laboratory waste management including current
environmental laws were analyzed to propose as a guideline for the development of waste
management.
The results showed that classification of waste from laboratories can be classified
by the international standard for chemical classification and labeling system of Globally
Harmonized System for Classification and Labeling of Chemicals (GHS). There were 2 major
types, non-hazardous waste (non-hazardous Waste Stream) and hazardous waste (Hazardous
Waste Stream). Laboratory waste management, waste data management, reducing
waste generation, classification, waste collection and waste disposal. The study, showed that
problems and obstacles of waste management related were to agencies and officials do not
have sufficient knowledge and understanding of waste classification. Therefore, improve
waste management should be training for people and staffs. Government agencies should
provide planning and budget for the operations. Therefore, procedures and penalties for
improper waste collection and disposal should be established.
Keywords: Environmental Forensics, Laboratory Hazardous Waste, Environmental Law

บทน�ำ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของประเทศไทยทวีความรุนแรงมากขึ้น จากสถิติข้อมูลของ
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ปี 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึน้ ประมาณ
27.8 ล้านตัน เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2560 มีปริมาณเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.64 เนือ่ งจากการขยายตัวของชุมชนเมือง
และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมือง การส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งรัฐบาลยัง
มุง่ เน้นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ท�ำให้มโี รงงานอุตสาหกรรมเกิดขึน้ มาก (Pollution Control Department,
2019) ส่งผลให้เกิดโรงงานบ�ำบัดก�ำจัดกากอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยกระจายตัวอยู่ในแต่ละภาค ซึ่งภาคที่
มีจำ� นวนโรงงานมากทีส่ ดุ คือ ภาคตะวันออก นอกจากนีห้ อ้ งปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ อาทิ ห้องปฏิบตั กิ ารสิง่ แวดล้อม
ห้องปฏิบตั กิ ารเคมี และห้องปฏิบตั กิ ารชีววิทยา เป็นต้น ก็เป็นแหล่งก�ำเนิดของขยะอันตรายทีส่ ำ� คัญแหล่งหนึง่
ทีม่ กั ถูกละเลยไป กระบวนการตรวจวิเคราะห์ และการทดลองทีเ่ กิดขึน้ ภายในห้องปฏิบตั กิ ารล้วนแต่ทำ� ให้เกิด
ขยะทัง้ สิน้ ซึง่ ขยะเหล่านีม้ ที งั้ ขยะอันตรายและขยะทีไ่ ม่อนั ตราย หากไม่มกี ารจัดการอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะ
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ขยะอันตราย ก็ท�ำให้เกิดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม เช่น การทิ้งสารเคมีที่ใช้แล้วสู่แหล่งน�้ำสาธารณะโดยไม่ได้
ผ่านการบ�ำบัด (Kanokkantapong, 2007) หรือการปล่อยน�้ำเสียของโรงงานที่ผลิตสารอะซิทัลดีไฮด์
(Acetaldehyde) ลงสู่แม่น�้ำ จนเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมินามาตะ เมื่อปี 2486 เป็นต้น (Satean &
Wongpratoom, 2019)
กรมควบคุมมลพิษจัดท�ำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะที่ประยุกต์ใช้หลักการด้าน 3R (Reduce
Reuse Recycle) เข้ามาช่วย โดยการควบคุมปริมาณขยะจากแหล่งก�ำเนิด และการเพิ่มประสิทธิภาพการ
คัดแยก และการใช้ประโยชน์จากขยะที่ไม่อันตรายก่อนการน�ำไปก�ำจัดขั้นสุดท้ายอย่างถูกหลักวิชาการ เพื่อ
ลดการเกิดขยะมูลฝอยลง (Waste Reduction) การน�ำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ (Waste Recovery) การใช้
ประโยชน์วัสดุรีไซเคิลแต่ละประเภทในรูปแบบการช�้ำ (Reuse) และการแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) รวมทั้งการ
ใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์ (Biodegradable Recovery) ในรูปแบบของปุย๋ หมัก (Composting) และก๊าซชีวภาพ
(Biogas) และการใช้ประโยชน์ขยะด้านพลังงาน (Energy Recovery) (Pollution Control Department,
2009)
ระบบมาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001 เป็นมาตรฐานทีน่ ำ� มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Hongchinda & Chompunth, 2014) ซึ่งขยะอันตรายจากห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ ทั้งขยะอันตราย สารเคมี และขยะติดเชื้อ เมื่อมีการก�ำจัดอย่างไม่ถูกวิธีหรือการลักลอบทิ้งขยะ
อันตราย ท�ำให้เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและเกิดเป็นคดีสิ่งแวดล้อม หากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก็เห็นได้ว่า คดีสิ่ง
แวดล้อมยังมีความแตกต่างจากคดีอนื่ ทัว่ ไปอีกหลายประการ โดยเฉพาะหลักคิดในเรือ่ งของทฤษฎีหรือปรัชญา
ของกฎหมายสิ่งแวดล้อม เรียกได้ว่าเป็นกฎหมายใหม่ที่มีความโดดเด่นและถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในช่วง
ไม่กี่ทศวรรษนี้ ดังนั้น ประเด็นในเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมมีความแตกต่างจากหลักกฎหมายแพ่งทั่วไป ที่เป็น
กฎหมายภาคเอกชน (Private Law) แต่ในกฎหมายสิ่งแวดล้อมมีเนื้อหาทั้งในส่วนของกฎหมายภาคเอกชน
(Private Law) และกฎหมายภาคมหาชน (Public Law) ถูกรวมอยู่ด้วยกัน ดังนั้น “คดีสิ่งแวดล้อม”
(Environmental Cases) ในส่วนของความหมายเรื่องข้อพิพาทหรือความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ครอบคลุมในคดีทุกประเภท จนไม่มีขอบเขตจ�ำกัดที่ชัดเจนและน่าจะไม่ถูกต้องนัก เพราะเป็นการให้
ความหมายที่กว้างเกินไป ในทางปฏิบัติการจ�ำแนกว่าเป็นคดีอาญาประเภทใดบ้างที่เป็นคดีสิ่งแวดล้อมนั้น
ท�ำได้ไม่ยากเพียงอาศัยหลักเกณฑ์วา่ คดีนนั้ มีการกระท�ำผิดทางอาญาฝ่าฝืนต่อกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
หรือไม่เท่านั้นก็เพียงพอแล้ว
การน�ำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้พิสูจน์หรือใช้ประกอบการวินิจฉัยคดีความ เพื่อค้นหาตัว
ผู้กระท�ำผิด โดยมีการน�ำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อสนับสนุนงานต�ำรวจและกระบวนการ
ยุติธรรม เรียกว่า “นิติวิทยาศาสตร์” ดังนั้นการทดสอบ ทดลอง หรือตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ อาจหมายรวมถึงห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วย กล่าวคือ ห้องปฏิบัติการทาง
นิตวิ ทิ ยาศาสตร์มพี นื้ ฐานมาจากห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ เพราะนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ เป็นการน�ำความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์ทุกสาขามาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในด้านกฎหมาย
ดังนั้น การสืบสวนด้วยกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จึงเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการ
สืบหาแหล่งก�ำเนิดมลพิษ ความเป็นพิษของขยะอันตรายจากห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์และอาจน�ำมาซึง่
วัตถุพยานส�ำคัญในการเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้กระท�ำผิดได้ ผู้วิจัยจึงท�ำการศึกษาประเภทของขยะอันตรายจาก
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ห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ และระบบการบริหารจัดการขยะอันตรายจากห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์
เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงเป็นพยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้ รวมถึง
ทราบข้อแตกต่างของการบริหารจัดการขยะของประเทศไทยและต่างประเทศ มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ใช้ใน
ประเทศและต่างประเทศ และกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อน�ำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ท�ำงานด้านนิติวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาวิธกี ารจ�ำแนกประเภทขยะปนเปือ้ นและไม่ปนเปือ้ นจากห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์
2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของสังคมไทยจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมเมือง เกิดการขยายตัว
ด้านการท่องเที่ยว การด�ำเนินการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์ ส่งผลให้เกิดการทดสอบ
ทดลอง ภายในห้องปฏิบัติการทางเคมี และทางชีวภาพ ท�ำให้เกิดของเสียจากห้องปฏิบัติการ กล่าวได้ว่า
ห้องปฏิบัติการเป็นแหล่งก�ำเนิดของขยะอันตรายที่ส�ำคัญแห่งหนึ่ง หากไม่มีกระบวนการจัดการขยะอันตราย
เหล่านี้ให้ถูกต้อง หรือมีการติดตามกระบวนการจัดการอย่างเข้มงวด ก็อาจท�ำให้เกิดอันตรายต่อประชาชน
และสิ่งแวดล้อมได้ ดังจะเห็นในข่าวได้บ่อย ๆ เช่น การลักลอบทิ้งกากของเสียในพื้นที่ทิ้งขยะทั่วไป การทิ้ง
สารเคมีที่ใช้แล้วลงสู่แม่น�้ำโดยไม่ผ่านการบ�ำบัด เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาระบบการจัดการของเสียที่ดี คือ
ต้องจ�ำแนกประเภทขยะ หรือของเสียจากห้องปฏิบัติการให้ได้ก่อน
วิธีการจ�ำแนกประเภทขยะจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สามารถจ�ำแนกได้ 2 ประเภทใหญ่
คือ ของเสียในห้องปฏิบัติการประเภทที่ไม่เป็นอันตราย (Non-Hazardous Waste Stream) หรือของเสีย
อันตรายต�่ำ และวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย อีกประเภทหนึ่ง คือ ของเสียในห้องปฏิบัติการประเภทที่เป็นอันตราย
(Hazardous Waste Stream) ส่วนใหญ่จะเป็นของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว หรือของแข็ง ได้แก่
สารอินทรีย์ กรด-เบส ของเสียติดเชื้อจุลินทรีย์ ของเสียกัมมันตรังสี หรือสารพิษอื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายของเสีย
ประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่อาจท�ำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ และสิ่งแวดล้อมได้ เป็นต้น (Kanokkantapong,
2007)
ของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการสามารถจ�ำแนกย่อยได้อีก 8 ประเภท ได้แก่ ของเสียที่ติดไฟได้
(Ignitable Waste) ของเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อน (Corrosive Waste) ของเสียที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย (Reactive
Waste) ของเสียมีพษิ (Toxic Waste) ของเสียทีถ่ กู ชะล้างได้ (Leachable Waste) ของเสียติดเชือ้ (Infectious
Waste) ของเสียกัมมันตรังสี (Radioactive Waste) และของเสียอืน่ ๆ (Miscellaneous Waste) โดยใช้ระบบ
การจ�ำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบสากล (Globally Harmonised System for
Classification and Labeling of Chemicals) หรือเรียกว่า GHS โดยแบ่งความอันตรายออกเป็น 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านสุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม
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เมือ่ ทราบประเภทของขยะและของเสียทีเ่ กิดจากห้องปฏิบตั กิ ารแล้ว จะสามารถทราบวิธกี ารจัดการของ
เสียเหล่านัน้ อย่างถูกหลักวิชาการได้ ซึง่ การจัดการของเสียต้องค�ำนึงถึงองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ การจัดการ
ข้อมูลของของเสีย การลดการเกิดของเสีย การแยกประเภทและการเก็บของเสีย และการก�ำจัดของเสีย
การจัดการข้อมูลของของเสียต้องมีระบบบันทึกข้อมูลโดยเริ่มตั้งแต่การจ�ำแนก และการเก็บของเสีย
เพื่อรอการก�ำจัด ในกรณีที่มีการใช้สารเคมีบางชนิดในปริมาณน้อยมากจนต้องรอให้ปริมาณเพียงพอที่จะส่ง
ก�ำจัดได้ ไปจนถึงขั้นตอนการส่งของเสียไปก�ำจัดว่ามีของเสียประเภทใดบ้าง มีปริมาณเท่าใด และออกแบบ
รายงานตามช่วงเวลานั้น โดยในรายงานต้องระบุผู้รับผิดชอบ รหัสภาชนะบรรจุของเสีย ประเภทของของเสีย
ปริมาณของของเสีย สถานที่จัดเก็บของเสีย และวันที่บันทึกข้อมูลนี้
การเก็บรวมรวม ต้องมีเครื่องหมายความเป็นอันตราย และพื้นที่ที่เหมาะสมส�ำหรับเก็บของเสีย
ประเภทต่าง ๆ ด้านการเคลื่อนย้าย มีภาชนะที่เฉพาะในการเก็บ และมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณของเสีย
ด้านการบ�ำบัด มีการฆ่าเชื้อก่อนน�ำไปทิ้ง หรือส่งก�ำจัด ด้านการก�ำจัด ต้องแยกของเสียอันตรายออกจากของ
เสียที่ไม่อันตรายก่อนเพื่อช่วยลดปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดจากการปนกันของขยะ (Sattayadit &
Sanphoti, 2013)
การลดการเกิดของเสียตั้งแต่ต้นทางจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก�ำจัด และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
และยังป้องกันการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งห้องปฏิบัติการควรก�ำหนดแนวทางปฏิบัติในการลดการใช้
สารเคมีและลดการทิ้งของเสียอันตรายที่ชัดเจน โดยใช้หลัก 3 R คือ Reduce Reuse และ Recycle
การแยกประเภทของเสียเพือ่ ป้องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดจากการผสมของเสียสารเคมีทเี่ ข้ากันไม่ได้เข้า
ด้วยกัน เช่น เกิดปฏิกิริยาคายความร้อน เกิดการระเบิด เกิดเป็นสารอื่นที่มีอันตราย เช่น แก๊สพิษ การแยก
ประเภทของเสียท�ำให้งา่ ยต่อการบ�ำบัด หรือก�ำจัด โดยหลักการส�ำคัญ คือ การแยกเก็บตามประเภทความเป็น
อันตรายความเข้ากันไม่ได้ และวิธกี ารบ�ำบัด โดยสามารถแยกได้เป็น 3 กลุม่ ใหญ่ ๆ ดังนี้ คือ (1) ของแข็ง ได้แก่
ของแข็งอันตรายที่มีโลหะหนัก หรือสารอันตรายอื่น ๆ และของแข็งทั่วไป อาจแบ่งแยกเป็นเผาไหม้ได้ หรือ
ไม่เผาไหม้ (2) ของเหลว ได้แก่ น�้ำ (อาจเป็นกรด เบส หรืออาจมีโลหะหนักเจือปน) กับตัวท�ำละลายอินทรีย์
(แยกระหว่างชนิดที่มีฮาโลเจน และไม่มีฮาโลเจน) (3) ของเสียอันตรายพิเศษ เช่น ปรอท ขยะติดเชื้อ และขยะ
กัมมันตรังสี ซึ่งการแยกของเสียอันตรายอย่างละเอียดจ�ำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่มีความรู้
ความเข้าใจในการแยกประเภทของเสียที่ถูกต้อง มาด�ำเนินการจัดท�ำแนวทางการแยกประเภทให้ชัดเจน และ
เตรียมความพร้อมท�ำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติให้เข้าใจตรงกัน
การก�ำจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากห้องปฏิบัติการเนื่องจากมีของเสียอันตรายท�ำให้ค่าใช้จ่ายในการส่ง
ก�ำจัดสูงหากไม่จัดการของเสียให้ถูกต้อง ซึ่งบางครั้งผู้รับก�ำจัดก็ไม่สามารถจัดการกับของเสียอันตรายบาง
ประเภทได้ ผูท้ ที่ ำ� ให้เกิดของเสียเป็นผูร้ ดู้ ที สี่ ดุ ว่าของเสียทีเ่ กิดขึน้ น่าจะมีองค์ประกอบอะไรอยูบ่ า้ ง และต้องให้
ข้อมูลแก่ผรู้ บั ก�ำจัด รวมทัง้ การบ�ำบัดเบือ้ งต้นถ้าจ�ำเป็นต้องกระท�ำก่อนการส่งก�ำจัด เช่น การลดปริมาตร การ
ปรับพีเอชให้เป็นกลาง เป็นต้น
จากงานวิจยั ของ (Vannasaeng, 2009) กล่าวถึงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมไว้วา่ ประเทศไทย
มีกฎหมายเกีย่ วกับการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม ซึง่ จ�ำแนกได้เป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ กฎหมายมหาชน
โดยสามารถแยกกฎหมายได้ดงั นี้ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัตเิ กีย่ วกับการจัดการและป้องกันปัญหาสิง่ แวดล้อม
การออกใบอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การลงโทษผู้ก่อให้เกิด
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ความเสียหายสิ่งแวดล้อมหรือผู้ก่อให้เกิดมลพิษ และกลุ่มกฎหมายเอกชน ซึ่งได้แก่ กฎหมายละเมิด และ
กฎหมายลักษณะทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การออกแบบหรือวางระบบกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับกฎหมายอังกฤษที่ให้ (Environmental Protection Act
1990) หรือทีเ่ รียกว่า EPA ทีใ่ ช้เป็นกฎหมายหลัก โดยก�ำหนดนโยบายการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและกฎหมายอืน่ ๆ
ประกอบด้วย ซึ่งอาจแยกกลุ่มกฎหมายออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ก�ำหนดนโยบายด้านสิ่ง
แวดล้อมของประเทศ ได้แก่ รัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 และกฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ ป็ น มาตรการในการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และควบคุ ม การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ (1) กฎหมายควบคุมภาวะมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121 เป็นต้น (2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พ.ศ.
2484 เป็นต้น (3) กฎหมายการจัดการสิง่ แวดล้อมชุมชนเมือง เช่น พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และพระราชบัญญัตริ กั ษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 (4) กฎหมาย
เกีย่ วกับการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมศิลปกรรม และ (5) กฎหมายเกีย่ วกับความรับผิดทางแพ่งและอาญาจากปัญหา
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (Vannasaeng, 2009) จากงานวิจยั ข้างต้นท�ำให้เห็นว่า กฎหมาย
มุ่งเน้นที่การเกิดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก แต่บทลงโทษกล่าวรวมถึงผู้ท�ำให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อม ทั้งที่ของเสียอันตรายมิได้เกิดจากนิคมอุตสาหกรรมอย่างเดียว แต่รวมถึงของเสียจากห้อง
ปฏิบัติการ ทั้งของสถาบันการศึกษา รัฐ และเอกชน ก็ส่งผลท�ำให้เกิดอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมได้ หาก
ไม่ได้รับการติดตามการด�ำเนินการ และกระบวนการจัดการอย่างถูกต้อง
อาชญากรรมสิง่ แวดล้อม หมายถึง ความผิดทีเ่ กิดขึน้ จากการท�ำให้สงิ่ แวดล้อมได้รบั ความเสียหาย เช่น
การก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ น�้ำ พื้นดิน เป็นต้น ดังนั้น ของเสียต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลท�ำให้เกิดการบังคับใช้
กฎหมายทีใ่ ช้ควบคุมดูแล นัน่ คือ กฎหมายสิง่ แวดล้อม ส�ำหรับประเทศไทยมีพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่กล่าวถึงการก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และมาตรการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม แต่มุ่งเน้นที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรมเป็นส�ำคัญ (Nakornjuntra & Sopha,
2018) ท�ำให้ การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดทางอาญา และบทลงโทษทางอาญาของผู้ผลิต
รวมทัง้ การบังคับใช้กฎหมายด้านการด�ำเนินการมาตรการทางแพ่งด้านบทบัญญัตเิ กีย่ วกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ทางแพ่งของผลิต อยู่ภายใต้อ�ำนาจหน้าที่การด�ำเนินคดีภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายสิ่งแวดล้อมหลายฉบับ
ท�ำให้เกิดความยากล�ำบากในการบังคับใช้ และปัญหาอีกประการที่ส�ำคัญในการจัดการของเสียอันตราย
จากห้องปฏิบัติการ คือ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักศึกษาที่ใช้งานห้อง มีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ
ขาดการอบรมให้ความรูแ้ ง่บคุ ลากร และการติดตามผลการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน และเป็นแบบแผน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงอยากศึกษาประเภทของเสีย การจัดการของเสีย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เพื่อหาจุดด้อย
ของระบบการจัดการ และเสนอแนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการให้ดีขึ้น
โดยสรุปจากการศึกษาวิจยั เรือ่ งแนวทางการพัฒนาการจัดการขยะจากห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์
ได้ท�ำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่าแนวทางการจัดการขยะจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
จะต้องมีนโยบายทีช่ ดั เจน มีการสือ่ สารนโยบายสูบ่ คุ ลากรทุกระดับอย่างทัว่ ถึง มีคมู่ อื หรือระเบียบการปฏิบตั งิ าน
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การจัดให้มีห้องเก็บรวบรวมของเสียส่วนกลางและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอ เจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติงานประจ�ำห้องปฏิบัติการ รวมถึงผู้ที่ท�ำหน้าที่ในการก�ำจัด เช่น เผา หรือฝังกลบจะต้องได้รับการอบรม
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการแยกประเภทขยะ และอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากขยะในห้องปฏิบัติการ
และต้องมีการติดตามตรวจสอบผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีความรู้และความเข้าใจ

กรอบแนวทางการวิจัย
ศึกษาจากข้อมูลเอกสาร ต�ำรา บทความ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจ�ำแนกประเภทขยะปนเปือ้ น และ
ไม่ปนเปื้อน การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการของประเทศไทย มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานห้องปฏิบัติการรวมทั้งกฎหมายที่ควบคุมการจัดการของเสียอันตราย และศึกษาจากการสัมภาษณ์
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ประจ�ำ
ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประจ�ำห้องปฏิบัติการของหน่วยงานรัฐ และเจ้าหน้าที่ หรือ
นักวิทยาศาสตร์ประจ�ำห้องปฏิบัติการของเอกชน น�ำมาวิเคราะห์แยกแยะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทาง
การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ เพื่อน�ำมาประกอบการศึกษาวิจัย
น� ำ งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การจ� ำ แนกประเภทขยะ
ปนเปือ้ นและไม่ปนเปือ้ น การบริหารจัดการของเสีย
อั น ตรายจากห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์
ภายในประเทศมาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อรวบรวม
ปัญหาในการจัดการของเสีย มาสรุปให้มีความ
ชัดเจนและถูกหลักวิชาการ

สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ด้ ว ยแบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี
โครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ ด้วยวิธีเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง จ�ำนวน 5 คน มาวิเคราะห์ และ
ตีความจากบทสัมภาษณ์

ประเด็นที่ศึกษา
1) วิธีการจ�ำแนกประเภทของของเสียจากห้อง
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
2) การจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบตั กิ าร
ทางวิทยาศาสตร์
3) ความรูค้ วามเข้าใจในการจัดการของเสียในของ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
4) มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
5) นโยบายในการด� ำ เนิ น การจั ด การของเสี ย
อันตรายจากห้องปฏิบัติการ

ประเด็นที่สัมภาษณ์
1) วิธีการจ�ำแนกประเภทของเสีย
2) การจัดการของเสียอันตรายภายในห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์
3) กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการของเสียอันตราย
4) มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
5) ปัญหา และอุปสรรคในการด�ำเนินการจัดการของ
เสียอันตรายในของปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
4. มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
5. นโยบายในการด�ำเนินการจัดการของเสียอันตราย
จากห้องปฏิบัติการ

สรุปผลการศึกษา แนวทางการพัฒนาการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
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ระเบียบวิธีวิจัย
ศึกษาจากงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และกฎหมายสิง่ แวดล้อม มาตรฐานสิง่ แวดล้อม น�ำมาวิเคราะห์แยกแยะ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จึงค้นคว้าข้อมูลทางเอกสาร (Document
Research) และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์
เอกสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องจากต�ำรา หนังสือ บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจ�ำแนกประเภท
ขยะปนเปื้อน และไม่ปนเปื้อนในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการของเสียอันตรายจาก
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คดีสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายที่ใช้ในคดีสิ่งแวดล้อม
จ�ำนวน 5 เรื่อง ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. วิธีการจ�ำแนกประเภทของของเสียจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
2. การจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
3. ความรู้ความเข้าใจในการจัดการของเสียในของปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
4. มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
5. นโยบายในการด�ำเนินการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้
1. วิธีการจ�ำแนกประเภทของเสีย
2. การจัดการของเสียอันตรายภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตราย
4. มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
5. ปัญหา และอุปสรรคในการด�ำเนินการจัดการของเสียอันตราย
โดยสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (Key Informants) ด้วยวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) จ�ำนวน 5 คน ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่องการจัดการของเสียอันตราย และเข้าใจกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม

ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการขยะจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จากการ
วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 5 เรื่อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ จ�ำนวน 5 คน
โดยสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ 2 ประเด็น คือ วิธีการจ�ำแนกประเภทขยะปนเปื้อนและไม่ปนเปื้อนที่มา
จากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และแนวทางการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาของเสียอันตรายจาก
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การจ�ำแนกประเภทของขยะจากห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์สามารถจ�ำแนกได้ 2 ประเภทใหญ่
คือ ของเสียในห้องปฏิบัติการประเภทที่ไม่เป็นอันตราย (Non-Hazardous Waste Stream) หรือของเสีย
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อันตรายต�่ำ เช่น ของเสียทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก กระดาษชั่งสาร กระดาษทิชชู กระดาษปูโต๊ะภายในห้อง
ปฏิบัติการ วัสดุที่ท�ำจากพลาสติก และวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย เป็นต้น รวมทั้งพลาสติกที่รีไซเคิลได้ขวดแก้วที่มี
การปนเปื้อน และของเสียที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว อีกประเภทหนึ่ง คือ ของเสียในห้องปฏิบัติการประเภทที่เป็น
อันตราย (Hazardous Waste Stream) ส่วนใหญ่จะเป็นของเสียอันตรายที่เป็นของเหลวหรือของแข็ง ได้แก่
ไซยาไนด์ ปรอท สารอินทรีย์ สารออกซิแดนซ์ โลหะ กรด-เบส ของเสียติดเชื้อจุลินทรีย์ ของเสียกัมมันตรังสี
หรือของเสียทีเ่ ป็นสารพิษอืน่ ๆ ทีไ่ ม่เข้าข่ายของเสียประเภทใดประเภทหนึง่ แต่อาจท�ำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์
และสิ่งแวดล้อมได้ เป็นต้น สอดคล้องกับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการหน่วยงานของรัฐ และจาก
การศึกษาเชิงเอกสารของ (Kanokkantapong, 2007) ที่พบว่า สามารถจ�ำแนกได้ 2 ประเภท คือ ของเสียใน
ห้องปฏิบัติการประเภทไม่เป็นอันตราย คือ ถุงพลาสติก กระดาษทิชชู กระดาษชั่งสาร และวัสดุที่ทำ� จาก
พลาสติก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี ของเสียทั่วไปที่สามารถน�ำกลับมาใช้ได้ใหม่ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร ขวด
พลาสติก หรือขวดแก้วส�ำหรับเก็บตัวอย่างใส่สารเคมีบางชนิด เป็นต้น รวมทั้งของเสียที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
และสารละลายมาตรฐาน ส่วนของเสียอันตรายจากห้องปฏิบตั กิ าร สามารถจ�ำแนกย่อยได้อกี 8 ประเภท ได้แก่
ของเสียที่ติดไฟได้ (Ignitable Waste) ของเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อน (Corrosive Waste) ของเสียที่เกิดปฏิกิริยา
ได้ง่าย (Reactive Waste) ของเสียมีพิษ (Toxic Waste) ของเสียที่ถูกชะล้างได้ (Leachable Waste)
ของเสียติดเชื้อ (Infectious Waste) ของเสียกัมมันตรังสี (Radioactive Waste) และของเสียอื่น ๆ
(Miscellaneous Waste) โดยใช้ระบบการจ�ำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบสากล คือ
Globally Harmonised System for Classification and Labeling of Chemicals หรือเรียกว่า GHS โดย
แบ่งความอันตรายออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านสุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม
2. แนวทางการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ จากการศึกษาเชิงเอกสารของ (Sattayadit &
Sanphoti, 2013) สามารถสรุปได้เป็น 4 ประเด็น ได้แก่ ด้านการเก็บรวบรวม ต้องมีเครื่องหมายความเป็น
อันตราย และพื้นที่ที่เหมาะสมส�ำหรับเก็บของเสียประเภทต่าง ๆ ด้านการเคลื่อนย้าย มีภาชนะที่เฉพาะใน
การเก็บและมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณของเสีย ด้านการบ�ำบัด มีการฆ่าเชื้อก่อนน�ำไปทิ้ง หรือส่งก�ำจัด
ด้านการก�ำจัดในส่วนของห้องปฏิบัติการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีเตาเผาส�ำหรับเผา
ของเสียชีวภาพ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และด�ำเนินการในวันหยุด เสาร์ และอาทิตย์เท่านั้น และต้องแยกของ
เสียอันตรายออกจากของเสียที่ไม่อันตรายก่อนเพื่อช่วยลดปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดจากการปนกันของ
ขยะ มีภาชนะรองรับของเสียแต่ละประเภทเพียงใบเดียวในห้องปฏิบัติการ (Toreki, 2003) เพื่อป้องกันการ
สับสน ใช้ภาชนะที่ทนทาน เหมาะสม และควรติดฉลากระบุรายละเอียด (University of Texas at Tyler,
2003) สถานที่เก็บรวบรวมควรมิดชิด หลีกเลี่ยงการสัมผัสแดด ลม ฝน และสัตว์ สอดคล้องกับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศ ผู้ควบคุมระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
และจากการศึกษาเอกสารของ (Kanokkantapong, 2007) ที่พบว่า การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ
ต้องแยกประเภทอย่างชัดเจน ติดฉลากระบุประเภทของสารเคมี สารชีวภาพ และเก็บให้มิดชิด ไม่เก็บใกล้ท่อ
การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการแต่ละประเภทมีลักษณะการจัดการที่คล้ายกัน แต่ลักษณะขยะ
ที่พบอาจไม่เหมือนกัน ดังเช่นงานวิจัยของ (Sattayadit & Sanphoti, 2013) ที่ศึกษาสภาพปัจจุบันของการ
เก็บรวบรวม การเคลื่อนย้าย การบ�ำบัด และการก�ำจัด รวมถึงศึกษาแนวทางการจัดการของเสียชีวภาพและ
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ของเสียสารเคมีที่เกิดจากการทดลอง ทดสอบ และวิจัยทางสัตวแพทย์ คือ มีการจัดท�ำคู่มือหรือระเบียบการ
ปฏิบตั งิ านเรือ่ งการจัดการของเสียในห้องปฏิบตั กิ าร เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สนับสนุน
งบประมาณในการสร้างห้องเก็บรวบรวมสารเคมีส่วนกลางให้เพียงพอต่อปริมาณของเสียสารเคมีที่เกิดขึ้น
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม และการเคลื่อนย้ายของเสีย จัดหาสถานที่ส่งก�ำจัดของเสีย
สารเคมีทไี่ ม่สามารถบ�ำบัด และก�ำจัดเองได้ และสนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีใ่ นห้องปฏิบตั กิ ารทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการจัดการของเสียชีวภาพ และของเสียสารเคมี ซึ่งจากการศึกษาความรู้
ความเข้าใจในการจัดการขยะในห้องปฏิบัติการ พบว่า เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ใช้ห้องปฏิบัติการยังขาด
ความรู้ในการคัดแยกประเภทของขยะ และความเข้ากันได้ของสารเคมี ส่งผลให้เกิดความอันตรายต่อบุคคล
ที่ใช้ห้องปฏิบัติการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Jinakul et al., 2013) ที่ศึกษาระบบบริหารจัดการของเสีย
จากห้องปฏิบัติการเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research, PAR) ด้วย
การประยุกต์หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการของเคมมิส และแมคเทกกาท ที่จากผลการส�ำรวจนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและผู้ช่วยวิจัยที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีและของเสียอันตราย แสดงให้เห็นว่าก่อนการท�ำ
กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในการจัดการของเสีย
น้อยกว่าหลังจบกิจกรรม
ปัญหาอุปสรรคในการท�ำงานด้านสิ่งแวดล้อม คือ การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย
มุง่ เน้นเกีย่ วกับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีมากกว่าการพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อม และเจ้าหน้าที่
ที่ดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่พอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Nakornjuntra & Sopha, 2018) ที่พบว่า
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดทางอาญา และบทลงโทษทางอาญาของผู้ผลิต รามทั้งการ
บังคับใช้กฎหมายด้านการด�ำเนินการมาตรการทางแพ่งด้านบทบัญญัตเิ กีย่ วกับหน้าที่ ความรับผิดชอบทางแพ่ง
ของผลิตอยูภ่ ายใต้อำ� นาจหน้าทีก่ ารด�ำเนินคดีภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายสิง่ แวดล้อมหลายฉบับ ท�ำให้เกิด
ความยากล�ำบากในการบังคับใช้ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ (Chemsripong et al., 2020) พบว่า การบังคับ
ใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมในกรณีของนิคมอุตสาหกรรมที่ไม่ประสบความส�ำเร็จว่ารัฐบาลไทยให้ความส�ำคัญกับ
การส่งเสริมอุตสาหกรรมมากกว่าการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์การจัดการที่ปลายท่อ (End of Pipe)
ของกฎหมายไทยไม่สามารถแก้ปัญหามลพิษได้

อภิปรายผล
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
โดยศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วน�ำมาวิเคราะห์แยกแยะประเด็นตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยจะเห็นได้ว่าในประเด็นแรก การจ�ำแนกประเภทของขยะจากห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์สามารถจ�ำแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ ขยะไม่อันตรายหรือขยะไม่ปนเปื้อน และของเสีย
อันตราย อาทิ ขยะติดเชื้อ และของเสียสารเคมี ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ
แต่ละที่ ตัวอย่างเช่น ห้องปฏิบตั กิ ารทางเคมี ใช้ระบบการจ�ำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีทเี่ ป็นระบบ
สากลคือ Globally Harmonised System for Classification and Labeling of Chemicals หรือเรียกว่า
GHS โดยแบ่งความเป็นอันตรายออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านสุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม
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เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Vilaivan et al. (2017) ที่พบว่า การใช้สัญลักษณ์ในการเตือนความเป็นอันตราย
ของสารเคมีที่ใช้ภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และการขนส่งสารเคมี
ความเป็นอันตรายด้านกายภาพมี 16 ประเภท ได้แก่ วัตถุระเบิด แก๊สไวไฟ แก๊สออกซิไดซ์ ของเหลว
ไวไฟ ของแข็งไวไฟ สารเคมีที่เกิดปฏิกิริยาได้เอง ของเหลวที่ติดไฟได้ในอากาศ ของแข็งที่ติดไฟได้ในอากาศ
สารเคมีทเี่ กิดความร้อนได้เอง สารเคมีทสี่ มั ผัสน�ำ้ แล้วให้แก๊สไวไฟ ของเหลวออกซิไดซ์ ของแข็งออกซิไดซ์ สาร
เปอร์ออกไซด์อินทรีย์ และสารที่กัดกร่อนโลหะ
ความเป็นอันตรายด้านสุขภาพมี 10 ประเภท ได้แก่ ความเป็นพิษเฉียบพลัน การกลายพันธุ์ของเซลล์
สืบพันธุ์ การกัดกร่อน หรือการระคายเคืองต่อผิวหนัง การท�ำลายดวงตาอย่างรุนแรง หรือการระคายเคืองต่อ
ดวงตา การท�ำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ หรือผิวหนัง การก่อมะเร็ง ความเป็นพิษ
ต่อระบบสืบพันธุ์ ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมาย-การได้รบั การสัมผัสครัง้ เดียว ความเป็นพิษต่อระบบ
อวัยวะเป้าหมาย-การได้รับการสัมผัสซ�้ำ และการท�ำให้ปอดอักเสบจากการส�ำลัก
และความเป็นอันตรายด้านสิ่งแวดล้อมมี 3 ประเภท ได้แก่ ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน�้ำ
ความเป็นอันตรายต่อชั้นโอโซน และแก๊สออกซิไดซ์
เมื่อมีการจ�ำแนกประเภทขยะ และของเสียจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แล้ว ขั้นตอนต่อไปที่
ส�ำคัญ คือ การรวบรวม และการจัดเก็บของเสียอันตรายภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ต้องค�ำนึงถึง
องค์ประกอบส�ำคัญ 4 ประการ ดังนี้
1) การจัดการข้อมูลของเสียอันตรายต้องมีระบบบันทึกข้อมูล เพือ่ ใช้ในการเก็บ และติดตามของเสีย
ตั้งแต่ข้อมูลการจ�ำแนก และเก็บ เพื่อรอการก�ำจัดจนถึงขั้นตอนการส่งไปก�ำจัด เพื่อที่จะสามารถออกแบบ
รายงานตามช่วงเวลาได้ ซึ่งข้อมูลนี้จะช่วยในการจัดการงบประมาณที่จะใช้ในการก�ำจัดของเสีย
2) การลดการเกิดของเสียต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการทดลอง การลดการเกิดของเสียใช้
หลัก 3R ดังนี้ Reduce คือ การท�ำให้เกิดขยะหรือของเสียให้น้อยที่สุดตั้งแต่ต้นทาง โดยการลดจ�ำนวน
การทดลอง (Small Scale, Micro Scale Experiments) ลดปริมาณของสารเคมี และการใช้สารเคมีในการ
สาธิตหรือใช้ในสือ่ การสอนแทนการทดลองจริง และให้คำ� แนะน�ำทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการลดปริมาณของของเสีย
Reuse คือ การน�ำขยะหรือของเสียกลับมาใช้ใหม่ เช่น การน�ำตัวท�ำละลายที่เหลือใช้มาล้างภาชนะ การน�ำ
Solid Supported Reagent/Catalyst กลับมาใช้ใหม่ การน�ำภาชนะบรรจุสารเคมีกลับมาใช้ใหม่ และหลัก
3R ข้อสุดท้าย คือ Recycle หมายถึง การน�ำขยะ หรือของเสียมาปรับสภาพ หรือท�ำให้บริสุทธิ์เพื่อน�ำกลับมา
ใช้ใหม่ และเกิดประโยชน์
3) การแยกประเภท และเก็บของเสียหลักการส�ำคัญในการแยกประเภทของเสีย คือ การแยกเก็บ
ตามประเภทความเป็นอันตราย ความเข้ากันได้ และวิธีการบ�ำบัด โดยสามารถแยกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
ของแข็ง ของเหลว ของเสียอันตรายพิเศษ เมื่อแยกประเภทของเสียแล้ว ควรก�ำหนดพื้นที่บริเวณจัดเก็บของ
เสียที่แน่นอน และภาชนะบรรจุจะต้องมีฉลากที่ชัดเจน
4) การบ�ำบัดของเสียเบื้องต้น ตัวอย่างการบ�ำบัดของเสียเบื้องต้น เช่น การลดปริมาตร การปรับ
พีเอช (pH) ให้เป็นกลาง และการลดความเป็นอันตรายของสารทีม่ คี วามเป็นอันตรายเฉพาะอืน่ ๆ เช่น สารเคมี
ที่มีพิษร้ายแรง สารเคมีที่ไวต่อน�้ำและอากาศ ควรบ�ำบัดเบื้องต้นด้วยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งสามารถหาข้อมูล
ได้จากเอกสาร SDS (Safety Data Sheet) หรือแหล่งอ้างอิงอื่น ๆ ที่เชื่อถือได้
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นอกจากนี้การเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อต้องใส่ภาชนะบรรจุตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ดังนี้ ต้องเก็บในถุงที่ท�ำจากพลาสติก หรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทาน
ต่อสารเคมี และการรับน�ำ้ หนัก กันน�ำ้ ได้ ภาชนะต้องมีสแี ดง ทึบแสง และมีขอ้ ความสีดำ� ทีม่ ขี นาดสามารถอ่าน
ได้ชัดเจนว่า “ขยะติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้คู่กับตรา หรือสัญลักษณ์สากล และต้องมีข้อความว่า
“ห้ามน�ำกลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” (Chulajata, 2017) เพราะมีความเสี่ยงที่จะรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม
ได้สงู ท�ำให้การเก็บรวบรวมของเสียประเภทติดเชือ้ จ�ำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังมากเช่นเดียวกับของเสียสาร
เคมี ดังนั้นจึงมีการน�ำมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ร่วมกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม และบทลงโทษหากมีการกระท�ำความผิด ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
คือ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จ�ำแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กฎหมายมหาชน
และกฎหมายเอกชน (Vannasaeng, 2009) โดยกฎหมายเหล่านี้เน้นหนักไปที่โรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก
จึงไม่ครอบคลุมในส่วนของสถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐมากเท่าที่ควร
จากการศึกษาจากบทสัมภาษณ์ และการศึกษาเชิงเอกสารเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายจาก
ห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ และการจ�ำแนกประเภทของเสีย เพือ่ เสนอเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการ
ของเสียอันตรายท�ำให้พบปัญหาเกี่ยวกับการด�ำเนินการทั้งเรื่องบุคลากรที่ปฏิบัติงานในด้านการจัดการ
ของเสียมีไม่เพียงพอ ขาดความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการขาดความใส่ใจในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร
ของรัฐ ท�ำให้นโยบายไม่ชดั เจน และไม่ยงั่ ยืน การขาดงบประมาณในการด�ำเนินการจัดการ ซึง่ สามารถอภิปราย
โดยใช้รูปแบบการบริหารคุณภาพ (Quality Management) 4M ได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ
(Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) ได้ดังนี้
ด้านบุคลากร (Man) เจ้าหน้าทีใ่ นการด�ำเนินการจัดการกับของเสียอันตรายมีจำ� นวนไม่เพียงพอ และ
ขาดความรูค้ วามเข้าใจในการจัดการของเสียอันตรายทีถ่ กู หลักวิชาการ อีกทัง้ ประชาชนเล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
ของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมน้อยเกินไป จึงไม่มีการปลูกฝังการรักษ์สิ่งแวดล้อมมากเท่าที่ควร ท�ำให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมากมาย
ด้านงบประมาณ (Money) เนือ่ งจากภาครัฐเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมมากกว่า
การพัฒนาสิง่ แวดล้อม ท�ำให้งบประมาณในการด�ำเนินการด้านการจัดการของเสียอันตรายมีไม่เพียงพอ จึงเกิด
ปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมท�ำให้ดินและน�้ำปนเปื้อนไปด้วยโลหะหนัก จนเกิดเป็นคดีสิ่ง
แวดล้อม
ด้านวัสดุอปุ กรณ์ (Material) การด�ำเนินทดลอง และทดสอบภายในห้องปฏิบตั กิ าร นอกจากจะมีสาร
เคมี และสารชีวภาพแล้ว ยังมีอุปกรณ์เครื่องแก้วที่ปนเปื้อนสารเคมี ซึ่งอาจก่ออันตรายต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
งาน และเมื่อไม่มีระบบการคัดแยกประเภทขยะและการจัดการของเสียสารเคมีและของเสียชีวภาพให้ถูกต้อง
ตั้งแต่ต้นทาง อาจท�ำให้วัสดุอุปกรณ์ที่ปนเปื้อนสารเคมี รวมทั้งของเสียสารเคมี และชีวภาพออกไปสู่
สิ่งแวดล้อมได้
ด้านการจัดการ (Management) เมื่อท�ำการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์และการศึกษาจากเอกสาร
ท�ำให้เห็นถึงจุดอ่อน และอุปสรรคของการด�ำเนินการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ จุดอ่อนของ
การด�ำเนินการ คือ การขาดความใส่ใจในการจัดการของเสียให้เกิดเป็นระบบ และการขาดความรู้ในเรื่องของ
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เสียอันตรายของประชาชน นักศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ท�ำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่อ
ของเจ้าหน้าทีใ่ นการ จึงควรมีการก�ำหนดมาตรการจัดการทีช่ ดั เจน และเป็นแบบแผนทีเ่ ผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในทราบโดยทั่วกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Thongthawee, (2010) ที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง
การจัดการขยะมูลฝอยของหน่วยงานรัฐ ในด้านการวางแผน การบริหารจัดการ งบประมาณ บุคลากร และ
กฎหมาย ไว้ว่า ควรมีความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน และควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ รวมถึง
มีการพิจารณาพื้นที่ในการก่อสร้างระบบก�ำจัดขยะ โดยหน่วยงานรัฐจัดท�ำแผนแม่บทในระยะยาว 5 – 10 ปี
และต้องสอดคล้องกับแผนประจ�ำปี
ดังนั้นแนวทางการพัฒนาการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คือ ควรมี
การจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับของเสียทั้งที่เป็นอันตราย และไม่อันตรายจากห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน และเป็นหมวดหมู่ ยกตัวอย่างเช่น ของเสียสารเคมี ควรจัดหมวดหมู่ว่าเป็น
สารเคมีในกลุ่มกรดกัดกร่อน หรือด่าง หรือสารละลายอินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดอบรมให้ความรู้ และ
การท�ำแบบทดสอบเพื่อประเมินทักษะความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาเป็นรายปีให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ
นักศึกษาที่ใช้ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการจัดท�ำขั้นตอนการด�ำเนินการจัดการของเสียตั้งแต่ การเก็บรวบรวม
ของเสีย ประเภทของของเสีย ปริมาณของเสีย ตารางวันที่เก็บ และมีการติดตามการด�ำเนินการก�ำจัดอย่าง
ต่อเนื่องเมื่อส่งของเสียออกไปก�ำจัด และเหนือสิ่งอื่นใด คือ การมีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารจัดการ
ของเสียเหล่านี้ที่สามารถน�ำไปใช้ได้อย่างยั่งยืนและการรณรงค์ให้มีการปลูกจิตส�ำนึกในการช่วยกันดูแล
สิ่งแวดล้อม การรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาทางอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมลง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะจากห้องปฏิบัติการและกฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ กั บ บุ ค ลากรของห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และประชาชนทั่ ว ไปเพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ ท างด้ า น
นิติวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเกิดการจัดการของเสียที่ถูกต้องและเป็นแบบแผน
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรด�ำเนินการจัดประชุมเพื่อ
วางแผนก�ำหนดขั้นตอนการบริหารจัดการขยะที่ชัดเจน และเป็นแบบแผน รวมทั้งก�ำหนดขั้นตอนการตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่างทางนิติวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการขยะจากห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์
โดยศึกษาการจ�ำแนกประเภท การจัดการของเสียแต่ละประเภท การบ�ำบัดหลังจากก�ำจัดของเสียเรียบร้อยแล้ว
พร้อมศึกษาการบังคับใช้กฎหมายทางสิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรเพิ่มจ�ำนวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะจากห้องปฏิบัติการในประเทศไทยและ
ต่างประเทศให้มากขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถน�ำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการขยะในอนาคตให้
ดีขึ้น
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2. ควรเพิม่ จ�ำนวนผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หน่วยงานหรือบุคคลทีม่ ปี ระสบการณ์ทำ� งานในห้องปฏิบตั กิ าร และ
ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความรู้ทางกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความ
ละเอียดและช่วยให้การวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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