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7ของเสียจากห้องปฏิบัติการที่นักเคมี (มัก) มองข้าม

1   ความหมายของห้องปฏิบัติการปลอดภัย

ความหมายของ “ห้องปฏิบัติการปลอดภัย” ท่ีได้มาจากโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 

วิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice in Research Laboratory in Thailand, ESPReL) คือ 

ห้องปฏิบัติการที่สามารถจัดการกับความเสี่ยงได้ ปัจจัยเสี่ยงสำาคัญสำาหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี คือ สารเคมี  

ของเสียอันตราย และโครงสร้างลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ

ลักษณะของห้องปฏิบัติการปลอดภัย

:	มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ป้องกันอุบัติเหตุได้ ส่วนที่มีข้อจำากัดในการจัดการ ผู้ปฏิบัติต้องทราบ 

  ข้อจำากัดนั้นๆ และใช้มาตรการป้องกันที่ถูกต้อง เพียงพอ

:	มีการดำาเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์พื้นฐานความปลอดภัย

:	มีการผนวกเรื่องความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำา ซึ่งหมายถึงความปลอดภัยต่อตนเอง 

 ต่อผู้ปฏิบัติงานโดยรอบ และต่อสังคมสิ่งแวดล้อม

:	มีการตรวจสอบตนเองเป็นระยะๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่

สำาหรับการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการนั้น มีองค์ประกอบที่จัดเป็นหมวดหมู่ 7 ด้านอย่าง 

เชื่อมโยงกัน กล่าวคือ

1. การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

2. ระบบการจัดการสารเคมี

3. ระบบการจัดการของเสีย

4. ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการอุปกรณ์และ 

 เครื่องมือ

5. ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย

6. การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย

7. การจัดการข้อมูลและเอกสาร
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การจัดการความเสี่ยง เป็นหัวใจสำาคัญของความปลอดภัย ถึงแม้ว่าจะมีข้อจำากัดในการจัดการความเสี่ยง

อยู่บ้าง แต่ผู้ปฏิบัติงานควรทราบว่า ขณะปฏิบัติงานหรือกิจกรรมท่ีตนเองปฏิบัติการอยู่มีความเส่ียงอะไรและสามารถ

จัดการหรือรองรับความเสี่ยงนั้นได้มากน้อยเพียงใด 

ของเสียอันตราย เป็นปัจจัยความเสี่ยงชนิดหนึ่งที่จะกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ เพราะมีเนื้อหาที่มีความสำาคัญ

มาก ที่ผู้ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการควรจะทำาความเข้าใจ และช่วยกันหาคำาตอบ

รู้จักสัญลักษณ์เตือนความเป็นอันตราย

 กอ่นอืน่ผูใ้ชส้ารเคมีควรทำาความเข้าใจกบัสญัลกัษณเ์ตือนความเปน็อนัตรายทีม่ใีชก้นัอยู่ในปจัจบุนั พบเหน็ไดท้ี่

ภาชนะทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่บรรจุสารเคมีหรือของเสีย และบนพาหนะขนส่งสารเคมีและของเสีย สัญลักษณ์

เหล่านี้มาจากระบบการจำาแนกความเป็นอันตรายที่แตกต่างกัน ซ่ึงมีจุดประสงค์ของการส่ือสารที่แตกต่างกันเล็กน้อย 

ระบบสัญลักษณ์ทุกระบบที่กำาหนดขึ้นมานั้นจะใช้การสื่อสารด้วยรูปภาพ เพื่อให้สามารถเข้าใจความเป็นอันตรายของ

สารนั้นๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น

 

รูปเปลวไฟ 

 

เพื่อเตือนอันตรายเกี่ยวกับวัตถุไวไฟ

รูปเปลวไฟบน
ลูกกลมๆ  
ข้างล่าง

เพื่อเตือนอันตรายเกี่ยวกับสารออกซิไดซ์ 

รูปของเหลว
หยดใส่มือ

เพื่อเตือนอันตรายเกี่ยวกับสารกัดกร่อน

รูปกากบาท เพื่อเตือนความเป็นพิษเช่นเดียวกับรูปกะโหลกกระดูกไขว้ แต่ระดับ 
ความรุนแรงลดลงตามปริมาณที่เป็นพิษ

หัวกะโหลก เพื่อเตือนความเป็นพิษแบบเฉียบพลันทันที

รูปคนที่กำาลัง
สลายออกจาก
ข้างใน

เพื่อเตือนอันตรายเกี่ยวกับความเป็นพิษประเภทสะสมในร่างกาย  
จนเกิดความผิดปกติในระยะยาว เช่น ก่อเกิดมะเร็ง ความผิดปกติทางการ
สืบพันธุ์ และการก่อกลายพันธุ์ เป็นต้น
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สัญลักษณ์เตือนความเป็นอันตราย

สัญลักษณ์เตือนความเป็นอันตรายท่ีนิยมใช้กันเป็นสัญลักษณ์ตามระบบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า

อันตรายของสหประชาชาติ (United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; 

UNRTDG (UN Class)) และตามระบบการจำาแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมทีีเ่ปน็ระบบเดียวกันทัว่โลก (Globally 

Harmonized System for Classification and Labelling of Chemicals; GHS)

ระบบ UNRTDG (UN Class)

 สัญลักษณ์ตามระบบ UNRTDG หรือ United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous 

Goods มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สำาหรับใช้กำากับการขนส่งสินค้าอันตราย ระบบสัญลักษณ์นี้ให้ 

ความสำาคัญของความเป็นอันตรายที่เกิดจากคุณสมบัติทางกายภาพและความเป็นพิษเฉียบพลันเป็นหลัก โดยระบบ 

UNRTDG นี้ จำาแนกสินค้าอันตรายเป็น 9 ประเภท (UN - class) โดยหมายเลขสินค้าอันตราย หรือ UN Number 

กำาหนดให้เชื่อมโยงกับข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกับสารเคมีชนิดนั้นๆ ที่เรียกว่า UN Guide ซึ่งสัญลักษณ์แสดงความ

เป็นอันตราย (Hazard symbols) ตามระบบ UN มี 9 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด

ประเภทที่ 2 แก๊ส

ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ
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ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ สารที่ลุกไหม้ได้เอง 
และสารที่สัมผัสกับนำ้าแล้วให้แก๊ส
ไวไฟ

ประเภทที่ 5 สารออกซิไดซ์และสารอินทรีย์เปอร์
ออกไซด์

 

ประเภทที่ 6 สารพิษและสารติดเชื้อ   

ประเภทที่ 7 วัตถุกัมมันตรังสี   

ประเภทที่ 8 สารกัดกร่อน

ประเภทที่ 9 วัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด รวมถึงเป็น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบ GHS

     สัญลักษณ์ตามระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) 

หรอืระบบจำาแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมทีีเ่ปน็ระบบเดียวกันทัว่โลก มวีตัถปุระสงคเ์พ่ือทำาใหเ้กดิการสือ่สาร

ความเปน็อนัตรายของสารเคมทีีเ่ขา้ใจงา่ยและเปน็ระบบเดียวกนัท่ัวโลก ผ่านทางฉลากและเอกสารข้อมลูความปลอดภยั 

(Safety Data Sheet; SDS) ซึ่งสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีมี 9 รูปภาพ (pictograms) ที่ใช้แสดง

ความเป็นอันตรายด้านกายภาพ ด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

สารไวไฟ สารออกซิไดส์ วัตถุระเบิด

สารกัดกร่อน แก๊สบรรจุใต้ความดัน พิษเฉียบพลัน

ระวัง พิษต่อสิ่งแวดล้อม อันตรายต่อสุขภาพ
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2   หลักการบริหารจัดการของเสียอันตราย

 ทุกองค์กรท่ีมีห้องปฏิบัติการท่ีใช้สารเคมีควรมีหน่วยบริหารจัดการกลางที่รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัย 

ในห้องปฏิบัติการ ของเสียเป็นปัจจัยเส่ียงหน่ึงท่ีทำาให้เกิดความไม่ปลอดภัยข้ึน ดังน้ันการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ

จึงเป็นภารกิจหนึ่งของการจัดการความปลอดภัย ทั้งนี้การจัดการของเสียจำาเป็นต้องดำาเนินการอย่างเป็นระบบ 

ในทิศทางเดียวกันจึงจำาเป็นต้องมีหน่วยบริหารจัดการกลางท่ีทำาหน้าท่ีเป็นผู้กำาหนดกติกา หรือเง่ือนไขให้ทุกห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติตาม ซึ่งรวมถึง

- กำาหนดวิธีการคัดแยกประเภทของเสียตั้งแต่ต้นทาง การจัดเก็บ การบำาบัดเบื้องต้น และการกำาจัด

- กำาหนดวิธีจัดเก็บของเสียอย่างปลอดภัย และการติดฉลากบนภาชนะบรรจุ

- จัดเก็บข้อมูลปริมาณและประเภทของเสียจากห้องปฏิบัติการทั้งหมด เพื่อแสดงปริมาณและประเภท 

ของเสียทั้งหมดในแต่ละปี รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการส่งกำาจัด

- กำาหนดกติกาการจัดเก็บ นัดหมายเวลาจัดเก็บ และพื้นที่รวบรวมที่ปลอดภัย

- กำาหนดแนวทางการลดของเสีย ทั้งในเชิงปริมาณและความเป็นพิษ

- จัดการฝึกอบรมตามกลุ่มเป้าหมาย

 เมื่อกำาหนดกติการ่วมกันได้แล้ว หน่วยบริหารจัดการกลางจะมีข้อมูลประเภทและปริมาณของเสียทั้งหมดของ

องค์กร สำาหรับใช้ในการจัดตั้งงบประมาณและจัดหาบริษัทรับกำาจัดของเสีย ดังนั้นถ้าห้องปฏิบัติการต่างคนต่างคัดแยก

ของเสยีจะทำาใหไ้ดป้รมิาณของเสยีของหอ้งปฏบิติัการมปีริมาณไมเ่พียงพอทีจ่ะส่งกำาจัดกบับริษทัรับกำาจัดของเสยี หรอื

อาจจะทำาให้ต้องเก็บของเสียไว้ในห้องปฏิบัติการเป็นเวลานานจนกว่าจะได้ปริมาณของเสียที่มากพอในการขนส่งและ 

คุม้คา่กบัคา่ใช้จา่ยในการสง่กำาจดัของเสยี หรอืถ้าหากหอ้งปฏบิติัการแต่ละหอ้งมแีนวทางในการคดัแยกประเภทของเสยี

ทีแ่ตกตา่งกัน จะทำาใหไ้มส่ามารถทราบถงึประเภทของเสยีทีเ่กดิขึน้จากหอ้งปฏบิตักิาร สดุทา้ยทำาใหไ้มท่ราบวา่ของเสยี

นั้นคืออะไร และหากนำามาเทรวมกัน หรือแม้แต่เก็บไว้ในห้องปฏิบัติการเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดอันตราย หรืออาจ

ทำาให้เกิดปัญหาในการส่งกำาจัดได้เช่นกัน
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3   อะไรคือของเสียอันตราย

คำาจำากัดความคำาว่า “ของเสียอันตราย” ของกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า

“ของเสยีประเภทใดประเภทหนึง่หรอืหลายประเภทรวมกนัทีม่ปีรมิาณ ความเขม้ขน้ หรอืลักษณะทางกายภาพ 

ทางเคมี หรือการติดเชื้อ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหรือมีส่วนทำาให้มีการตาย หรือการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงที่รักษาไม่ได้เพิ่มขึ้น 

หรือก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพ ตลอดจนอาจก่อให้เกิดอันตราย หรือมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย

ของมนษุยห์รือส่ิงแวดลอ้ม เมือ่ไมไ่ดร้บัการจดัการอยา่งเหมาะสมในการบำาบดั การเกบ็กกั การขนสง่ การกำาจัดหรืออ่ืนๆ”

คำาจำากัดความคำาว่า “ของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ” ของ คู่มือความปลอดภัย ภาควิชาเคมี  

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า

“สิ่งเหลือใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี สารเคมีท่ีไม่ทราบชื่อ สารเคมีที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ สารเคมีที่หก 

รั่วไหลและเก็บกลับคืนมา ตัวทำาละลายอินทรีย์ กล่าวโดยสรุปคือ ทุกสิ่งที่ไม่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไปใน 

ห้องปฏิบัติการเคมี และจำาเป็นต้องกำาจัดทิ้งโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง จัดว่าเป็นของเสียอันตรายทั้งสิ้น”
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4   ลักษณะความเป็นอันตรายของของเสียจากห้องปฏิบัติการ

ของเสยีจากหอ้งปฏบิตักิารมลีกัษณะความเปน็อนัตรายได้หลากหลาย ตัวอยา่งของลักษณะความเปน็อนัตราย 

เช่น

1. ของเสียที่ลุกติดไฟได้ เช่น ของเหลวหรือตัวทำาละลายไวไฟ สารที่ลุกติดไฟได้เมื่อถูกเสียดสี 

2. ของเสียประเภทกัดกร่อน (กำาหนดด้วยช่วงความเป็นกรดเป็นด่างหรือค่า pH เช่น น้อยกว่า 2 หรือ

มากกว่า 12.5)

3. ของเสียที่ไวต่อปฏิกิริยา เช่น ของเสียมีสิ่งเหล่านี้ปนอยู่ 

 - สารที่ทำาปฏิกิริยารุนแรงกับนำ้า

 - สารที่ลุกติดไฟได้เอง

 - สารที่ให้ไอหรือแก๊สพิษเมื่อผสมกับนำ้า

 - สารที่ระเบิดได้เมื่อถูกกระตุ้น หรือร้อนในที่จำากัด

4. ของเสียที่เป็นพิษ เนื่องจากมีองค์ประกอบที่เป็นพิษ เช่น ไซยาไนด์ เอทิเดียมโบรไมด์



ของเสียจากห้องปฏิบัติการที่นักเคมี (มัก) มองข้าม14

5   ตัวอย่างของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ

การกำาจดัของเสยีจากหอ้งปฏิบตักิารเคม ีโดยจัดวา่เปน็ของเสียท่ีเกดิข้ึนในหอ้งปฏบิติัการเป็น ของเสียอนัตราย

ทั้งหมด อาจจะเป็นข้อดีที่ทำาให้เกิดความตระหนักถึงความไม่ปลอดภัยไว้ก่อน เพื่อไม่ให้มองข้ามบางสิ่งบางอย่างที่เป็น

อนัตรายได ้อยา่งไรกต็าม ของเสยีบางประเภทจากหอ้งปฏบิติัการอาจจะไมใ่ชข่องเสยีอนัตรายเสมอไป อกีทัง้การจดัการ

ของเสียไม่จำาเป็นต้องส่งกำาจัดเพียงอย่างเดียว 

ตัวอย่างของเสียอันตรายที่สามารถนำากลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ เช่น

- สารเคมีและตัวทำาละลายที่ใช้แล้ว เช่น ตัวทำาละลายท่ีใช้ในการสกัดสารจากตัวอย่างพืชสมุนไพร 

ซึ่งสามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้เป็นบางส่วน โดยผ่านกระบวนการกลั่น

- ของเสยีจากกระบวนการวเิคราะหแ์ละทดสอบ เชน่ การวเิคราะหห์าสารอนิทรยีด์ว้ยเทคนคิ HPLC 

ซึ่งโดยปกติจะระบุองค์ประกอบของของเสียที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั้นเป็นไปได้ยาก เนื่องจากต้องใช้ตัวทำาละลายหลาย

ชนิด และลักษณะการใช้งานบางประเภท เช่น การปรับสัดส่วนของตัวทำาละลายเคล่ือนท่ี (mobile phase) อย่าง 

ตอ่เนือ่งตลอดการวเิคราะห ์หรอืทีเ่รียกวา่ gradient elution ซึง่จะทำาใหเ้กดิของผสมทีไ่มท่ราบสดัสว่นของเสยีทีแ่นน่อน

    - ของเสียจากการวิเคราะห์ COD (Chemical Oxygen Demand) จากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 

นำ้าเสีย ซึ่งมีของเสียที่เกิดขึ้นประกอบด้วย โครเมต และสารอินทรีย์ 

  - สารเคมีท่ีหมดอายุ/เส่ือมสภาพ วันเดือนปีท่ีปรากฏอยู่ข้างภาชนะว่าสารเคมีน้ันหมดอายุ หมายความว่า 

หลังจากวันเดือนปีที่สารเคมีหมดอายุประสิทธิภาพในการใช้งานจะลดลง ซ่ึงไม่ได้หมายความว่าสารเคมีนั้นไม่สามารถ

นำามาใช้งานได ้ดงันัน้ ผูใ้ชง้านสามารถนำาสารเคมไีปใชเ้พือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่ได ้เชน่ การลา้งภาชนะ นอกจากนีย้งัสามารถ

นำากลับมาใช้ได้ใหม่โดยผ่านกระบวนการทำาให้บริสุทธิ์ที่เหมาะสม 

  - ตัวอย่างท่ีเหลือจากการวิเคราะห์ทดสอบ ของห้องปฏิบัติการบริการทดสอบ บางคร้ังผู้ส่งตัวอย่าง

วิเคราะห์อาจส่งปริมาณตัวอย่างมาเกินความจำาเป็น เช่น ต้องการใช้ในการวิเคราะห์เพียง 10 มิลลิกรัม แต่ส่งตัวอย่างมา 

1 กิโลกรัม และไม่รับคืนส่วนท่ีเหลือ จึงเป็นภาระของห้องปฏิบัติการท่ีต้องกำาจัด ซ่ึงบ่อยคร้ังไม่มีข้อมูลว่าตัวอย่างท่ีส่ง

วิเคราะห์มีองค์ประกอบอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีให้วิเคราะห์และมีความเป็นอันตรายอย่างไร

ของเสียอันตรายอ่ืนๆ จากห้องปฏิบัติการ เช่น

 - ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว ซึ่งอาจมีสารเคมีปนเปื้อนอยู่

 - นำ้าที่ล้างภาชนะหรือวัสดุที่ปนเปื้อนสารเคมี 

 - อุปกรณ์ที่ใช้ปรอทเป็นส่วนประกอบ เช่น เทอร์โมมิเตอร์ที่แตกหัก

 - ของเหลือจากการดูดซับทำาความสะอาดเม่ือสารหกรั่วไหล เช่น ทราย/วัสดุดูดซับ ผ้าขี้ริ้ว นำ้าล้าง 

  ทำาความสะอาด

 - ของเสียที่ปนเปื้อนโลหะหนัก เช่น อาร์เซนิค แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว ปรอท และเงิน
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 - วัสดุกัมมันตรังสี

 - นำ้ามันเครื่องใช้แล้ว

 - ถังแก๊สเปล่าที่บริษัทไม่รับคืน

 เกณฑ์การพิจารณาว่าของเสียจากห้องปฏิบัติการเป็นของเสียอันตรายหรือไม่ตามกิจกรรมของหน่วยงาน/ 

ห้องปฏิบัติการแห่งหนึ่ง

           ของเสียต่อไปนี้ให้เก็บรวบรวมเพื่อนำาส่งไปกำาจัด ห้ามทิ้งลงท่อนำ้าทิ้งเด็ดขาด

 - นำ้ามัน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ

 - ตัวทำาละลายอินทรีย์ที่ไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกับนำ้า

 - ตัวทำาละลายอินทรีย์ที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ

 - ตัวทำาละลายอินทรีย์ท่ีละลายนำา้ได้แต่มีความเป็นพิษสูง (TLV < 100 ppm) เช่น เมทานอล ไดออกเซน 

และอะซิโตไนไตรล์ เป็นต้น

 - ฟีนอลและอนุพันธ์ เช่น ครีซอล รีซอร์สซินอล

 -  สารละลายทีม่โีลหะหนกัเปน็ส่วนประกอบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่พวกท่ีมคีวามเปน็พษิสงู ไดแ้ก่ โครเมียม 

ทองแดง แบเรียม นิกเกิล สารหนู แคดเมียม และปรอท ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะออกซิเดชันใดก็ตาม

 อยา่งไรกต็าม เกณฑก์ารพิจารณาของเสยีจากหอ้งปฏบิตักิารขา้งตน้ เปน็ตัวอย่างรายการของเสยีจากหอ้งปฏบิตักิาร

ที่จำาเพาะเจาะจงกับกิจกรรมของห้องปฏิบัติการเท่านั้น ซ่ึงหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งที่มีของเสีย

จากห้องปฏิบัติการจะต้องกำาหนดประเภทของเสียที่เหมาะสมกับบริบทของห้องปฏิบัติการนั้นๆ 
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6   ทำาไมต้องมีการจัดการที่ดีสำาหรับของเสียอันตราย

 ท่านตอบคำาถามเหล่านี้ได้หรือไม่

 - ของเสียจากห้องปฏิบัติการ จำาแนกออกเป็นกี่ประเภท มีอะไรบ้าง

 - แหล่งผลิตของเสียคือใคร เป็นของเสียประเภทใด มีปริมาณเท่าไร

 - ภาพรวมของชนิด และปริมาณของเสียคืออะไร

 - งบประมาณที่ใช้ในการกำาจัดแต่ละปีเป็นเท่าใด

 - การส่งกำาจัดไปที่ไหน 

คำาตอบ ของคำาถามข้างต้นรวมอยู่ในเรื่องการจัดการ โดยธรรมชาติของเสียจากห้องปฏิบัติการจะมีความ

แตกตา่งจากของเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรมทีมี่องคป์ระกอบหลักไมห่ลากหลายเหมอืนกบัของเสียจากหอ้งปฏบัิตกิาร

วิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ซึ่งแม้จะพอบอกได้ว่าต้นทางคืออะไร แต่หลังจากการทำาปฏิกิริยาแล้ว จะไม่

สามารถบอกองค์ประกอบของของเสียได้ครบ เพราะประเภทของเสียที่เกิดขึ้นมีความหลากหลาย และมีปริมาณของ

แต่ละประเภทเพียงเล็กน้อยในแต่ละการทดลอง ดังนั้นการจัดการของเสียจากการปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ จะช่วย

ป้องกันอันตรายและการรั่วไหลของสารเคมีและของเสียแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมได้ 

หากตอบคำาถามข้างต้นได้ว่า ของเสียจากห้องปฏิบัติการเป็นของใคร จำาแนกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง ปริมาณ

เท่าใด ใครเป็นคนทำา ภาพรวมของชนิดและปริมาณเป็นอย่างไร งบประมาณที่ใช้ในการกำาจัดแต่ละปีเท่าไร และส่งไป

กำาจัดที่ไหน ก็แสดงได้ว่าห้องปฏิบัติการนั้นๆ มีการบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นแล้ว ส่วนที่เหลือว่าจะทำาได้ดีเพียง

ใดนั้นขึ้นอยู่ที่ประสิทธิภาพการจัดการของหน่วยงาน

อันตรายท่ีเกิดจากการท้ิงของเสียโดยต้ังใจ ไม่ได้ต้ังใจ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นอุทาหรณ์ท่ีดีสำาหรับ 

ผู้ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ การไม่จำาแนกประเภทของเสีย อาจเกิดการผสมรวมของของเสียท่ีเข้ากันไม่ได้ (incompatible) 

เชน่ มีการนำาอะชโีตนจากการลา้งเครือ่งแกว้ ไปเทรวมกับของเสียที่เป็นกรดไนตริกจากการย่อยโลหะ ปฏกิิรยิาระหว่าง

ไนตริกซึ่งเป็นตัวออกชิไดซ์กับอะซีโตนซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่ไวไฟเกิดเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนที่ให้ความร้อนสูง  

สารอาจพุ่งกระเด็นได้ถึงเพดาน 

บางคร้ังมีการท้ิงของเสียลงท่อโดยไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในท่อก่อนหน้าน้ี เช่น การทดลองท่ีใช้โซเดียมเอไซด์ (Sodium 

azide) แม้ว่าเป็นสารละลายท่ีเจือจาง เมื่อท้ิงลงท่อที่ทำาด้วยโลหะ เช่น ตะกั่ว ทองแดง อาจเกิดเป็นเกลือของเอไซด์ 

(Azide salt) ที่ระเบิดได้ เช่นเดียวกับของเสียที่มีซิลเวอร์ไนเตรต (Silver nitrate) ต้องไม่นำามาผสมกับของเสียที่มี

แอมโมเนีย (Ammonia) เพราะสามารถทำาปฏิกิริยากันเป็นสารประกอบเชิงซ้อนซิลเวอร์แอมมีน ท่ีเม่ือท้ิงไว้จะกลายเป็น

สารอื่นที่ระเบิดได้ 
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บ่อยครั้งป้ายติดภาชนะของเสียที่มีข้อมูลไม่ชัดเจนพอ เช่น ติดฉลากเพียงคำาว่า “waste” โดยไม่มีข้อมูลอื่น 

ทำาให้ไม่ทราบวา่ของเสยีทีน่ำามารวมกนัมอีงคป์ระกอบเปน็สารทีเ่ขา้กนัไมไ่ดห้รอืไม ่และเมือ่นำามาเทรวมกนัจงึกอ่ใหเ้กิด

ปัญหาหรืออันตรายได้ อีกกรณีหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆ คือ การวางภาชนะสำาหรับรวบรวมของเสีย 2 ประเภทที่ 

เข้ากันไม่ได้อยู่ใกล้กัน ทำาให้เกิดการเทของเสียลงภาชนะที่ผิดประเภท 

มีของเสียอีกประเภทหนึ่งที่มีความเป็นอันตรายแฝงเมื่อเก็บไว้เป็นเวลานาน เช่น สารจำาพวกอีเทอร์ (Ether) 

ไดออกเซน (Dioxane) และเตตระไฮโดรฟูแรน (Tetrahydrofuran) ซึ่งหากเก็บไว้เป็นเวลานานจะเกิดเป็นสารเพอร์-

ออกไซด์อินทรีย์ (Organic peroxide) ที่สามารถระเบิดได้ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ภาชนะบรรจุของเสียก็มีส่วนท่ีจะทำาให้เกิดอันตรายได้เช่นกัน  เช่น ของเสียท่ีมีตัวทำาละลายเป็น

นำ้าหรือจำาพวกตัวทำาละลายคลอรีน (Chlorinated solvent) และสารกัดกร่อนอื่นๆ จะต้องใช้ขวดพลาสติกหรือขวด

แก้วเป็นภาชนะบรรจุของเสีย เพราะถ้าใส่ในภาชนะรองรับที่เป็นถังปิ๊บ เมื่อเวลาผ่านไปของเสียดังกล่าวจะทำาปฏิกิริยา

ทำาใหถ้งัปิบ๊ทะลแุละของเสยีรัว่ไหลออกมา สว่นของเสียทีม่ฟีลูออไรด์เปน็องคป์ระกอบจะต้องไมเ่กบ็ในขวดแกว้ เพราะ

ของเสียที่มีฟลูออไรด์เป็นองค์ประกอบสามารถกัดกร่อนแก้วได้
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7   การจัดการของเสียอันตราย 

 หลักการจัดการของเสียอันตราย จะต้องคำานึงถึงองค์ประกอบสำาคัญ ได้แก่

 :	 การจัดการข้อมูลของเสีย

 :	 การลดการเกิดของเสีย

 :	 การแยกประเภทและเก็บของเสีย

 :	 การกำาจัดของเสีย

แนวปฏิบัติในการจัดการของเสียอันตรายของห้องปฏิบัติการแห่งหนึ่ง

สารเคมี

Reduce Reuse/Recycle

ของเสียที่ผ่านการบำาบัดของเสีย จำาแนก

ผู้รับกำ�จัดของเสีย

ทิ้งเป็นขยะปกติ

บำาบัด

ของเสียรอกำ�จัด

ไม่มีสารอันตราย

มีสารอันตราย

ลดปริมาณ
ของเสียที่แยก
ประเภทแล้ว
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7.1 การจัดการข้อมูลของเสียอันตราย

 การจดัการข้อมลูของเสยีอนัตราย ตอ้งมีระบบบนัทกึขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการเกบ็และติดตามการเคลือ่นไหวของเสยี 

ตั้งแต่ข้อมูลการจำาแนกและเก็บเพื่อรอการกำาจัด จนถึงขั้นตอนการส่งไปกำาจัด ว่ามีของเสียประเภทไหน ปริมาณเท่าไร  

และสามารถออกแบบรายงานทีช่ดัเจนตามชว่งเวลาได้ ขอ้มลูนีจ้ะเปน็ประโยชนต่์อการประเมนิความเส่ียงจากอนัตราย

ของของเสีย รวมท้ังงบประมาณท่ีใช้ในการกำาจัดของแต่ละปี ข้อมูลท่ีมีความต่อเน่ืองจะช่วยให้เกิดการจัดการและการเตรียม

งบประมาณในการกำาจดัของเสยีอนัตราย และยังสามารถนำาขอ้มลูกลบัมาวเิคราะหค์วามเสีย่งได้ระหวา่งทีข่องเสยีนัน้ยงั

ไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายออกจากห้องปฏิบัติการ

โครงสร้างของระบบบันทึกข้อมูลของเสีย อย่างน้อยควรประกอบด้วย

 - ผู้รับผิดชอบ

 - รหัสภาชนะบรรจุ (Bottle ID)

 - ประเภทของเสีย

 - ปริมาณของเสีย (Volume/Weight)

 - ห้องที่จัดเก็บของเสีย

 - อาคารจัดเก็บของเสีย

 - วันที่บันทึกข้อมูล

ตัวอย่าง ระบบการจัดการข้อมูลของเสีย (WasteTrack) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการของเสียของมหาวิทยาลัยเพื่อการจัดเก็บของ

เสยีอนัตรายของหอ้งปฏบัิตกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพ และเปน็ไปในแนวทางเดียวกนั โดยมหีนว่ยงานกลางเปน็ผูก้ำาหนด

กติกาการจำาแนกประเภทของเสีย การรวบรวมข้อมูลของเสีย การนัดหมายและกำาหนดรอบการเก็บของเสีย ตลอดจน

การจัดทำารายงานสรุปชนิด ปริมาณ และค่าใช้จ่ายในการกำาจัดของเสีย 

ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ที่สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการจำาแนกของเสียออกเป็น 14 ประเภท (ดูหัวข้อ 

7.3) และใช้โปรแกรม WasteTrack ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำางานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้

พฒันาขึน้มาเพ่ือเปน็ระบบจดัการของเสยีอนัตรายแบบครบวงจรของมหาวทิยาลัย และเพ่ือใหท้กุหอ้งปฏบิติัการสามารถ

เข้าถึงได้โดยง่าย ผู้ใช้สามารถบันทึกและปรับปรุงข้อมูลของเสียอันตรายได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และนำาไปสู่การจัด

ส่งเพื่อบำาบัดและกำาจัดต่อไป 

ลักษณะการทำางานของโปรแกรม WasteTrack ดังนี้ 
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จากการบรหิารจดัการขอ้มลูของเสยีอนัตรายและนำามาปฏบิตัอิยา่งเปน็ระบบ จะทำาใหท้ราบถงึความเคลือ่นไหว

ของของเสียที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ และสามารถนำาข้อมูลของเสียไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดเตรียม 

งบประมาณในการกำาจัด และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างที่ของเสียรอกำาจัดต่อไป

ของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ
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k



21ของเสียจากห้องปฏิบัติการที่นักเคมี (มัก) มองข้าม

 สถิติข้อมูลประเภทและปริมาณของเสียอันตราย และงบประมาณที่ใช้ในการกำาจัดของเสียอันตรายในช่วงปี 

พ.ศ. 2556 และ 2557 ของห้องปฏิบัติการแห่งหนึ่ง 

 7.2 การลดการเกิดของเสีย

ประโยชนข์องการลดของเสียตัง้แตต่น้ทาง จะชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยในการกำาจดัและลดอนัตรายทีอ่าจจะเกดิข้ึนได้

แนน่อน อกีทัง้ยงัป้องกนัการปลอ่ยมลพษิสูสิ่ง่แวดลอ้มดว้ย การลดของเสยีเปน็ความรบัผดิชอบของผูก้อ่ของเสยี เพราะ

ย่อมรู้ดีกว่าคนอื่นว่าของเสียที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรบ้าง และต้องเริ่มคิดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการทดลองว่าจะลดการ

ใช้สารตั้งต้นและพยายามใช้สารทดแทนที่มีความเป็นอันตรายน้อยกว่าได้อย่างไร

การลดการเกิดของเสียใช้หลัก 3 R คือ Reduce Reuse และ Recycle ดังนี้

	 l	 Reduce คือ การทำาให้เกิดของเสียน้อยที่สุดตั้งแต่ต้นทาง โดยการ

  n	 ลดขนาดของการทดลอง (small scale, microscale experiments)

  n	 ลดการใช้สารเคมี ด้วยการสาธิตหรือการใช้สื่อการสอนแทนการทดลองจริง

  n	 ให้คำาแนะนำาที่ถูกต้องในการลดปริมาณของเสีย 

 เช่น การใหค้ำาแนะนำาในการลา้งภาชนะทีม่สีารอนิทรยีป์นเปือ้นออกก่อนดว้ยการใชส้ารอะซีโตน เพือ่กำาจัดสาร

อินทรีย์ออกไปก่อน แล้วตามด้วยการล้างด้วยนำ้า แทนการล้างภาชนะที่มีสารอินทรีย์ปนเปื้อนด้วยนำ้าก่อน ซึ่งจะทำาให้

ภาชนะเปยีก และไมส่ามารถลา้งสารอนิทรยีอ์อกได้หมด อกีทัง้ต้องใชป้ริมาณสารอะซีโตนในการล้างเพ่ิมมากขึน้ ดงันัน้ 

การลา้งภาชนะทีม่สีารอนิทรยีป์นเปือ้นดว้ยตวัทำาละลายในปริมาตรนอ้ย หลายๆ คร้ังจะได้ผลดีกวา่การใชตั้วทำาละลาย

ปริมาตรมากในการล้างเพียงครั้งเดียว ซึ่งนอกจากจะล้างไม่สะอาดแล้วยังทำาให้เกิดของเสียที่เจือจางในปริมาณมากขึ้น

ด้วย  
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 การให้คำาแนะนำาในการรวบรวมของเสียที่มีความเป็นอันตรายแตกต่างกัน เช่น การรวบรวมของเสียอันตราย

ที่มีฮาโลเจนและปราศจากฮาโลเจนเข้าด้วยกัน จะทำาให้ของเสียที่รวบรวมได้ถูกจัดว่าเป็นของเสียอันตรายที่มีฮาโลเจน

ทัง้หมด ซึง่ปรมิาณของเสยีประเภททีม่ฮีาโลเจนมปีริมาณมากกวา่ปริมาณทีแ่ทจ้ริง และยงัทำาใหม้คีา่ใชจ่้ายในการกำาจดั

ของเสียประเภทนั้นเพิ่มมากขึ้นด้วย

	 l	 Reuse คือ การนำาของเสียกลับมาใช้ใหม่ในสภาพเดิม เช่น

  n	 การนำาตัวทำาละลายที่เหลือใช้มาล้างภาชนะ

  n	 การนำา solid supported reagent/catalyst กลับมาใช้ใหม่

  n	 การนำาภาชนะบรรจุสารเคมีกลับมาใช้ใหม่

 l	Recycle คือ การนำาของเสียมาปรับสภาพ/ทำาให้บริสุทธิ์เพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ เช่น

  n	 การ recover ตัวทำาละลาย เช่น อะซีโตนล้างเครื่องแก้ว โดยการกลั่น

  n	 การ recover โลหะมีค่า เช่น แพลเลเดียม เงิน ทอง ฯลฯ

  n	 การทำาสารเคมีที่เสื่อมสภาพ/หมดอายุให้บริสุทธิ์เพื่อนำากลับมาใช้ใหม่

ดังนั้น ห้องปฏิบัติการ ควรกำาหนดให้มีแนวปฏิบัติในการลดการใช้สารเคมีและลดการทิ้งของเสียอันตราย 

ทีช่ดัเจน  เชน่เดยีวกบัหอ้งปฏบิตักิารแหง่หนึง่ทีม่กีารกำาหนดมาตรการ “ลด” มาตรการ “เลิก/ทดแทน”และ มาตรการ 

“ใช้ซำ้า” เพื่อลดการใช้สารเคมีและการท้ิงของเสียของห้องปฏิบัติการ ถึงแม้ว่าการกำาหนดมาตรการดังกล่าวจะมีความ

จำาเพาะเจาะจงกับกจิกรรมของหอ้งปฏิบตักิารนั้น แตห่้องปฏิบตักิารอื่นๆ สามารถนำาไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกับลกัษณะ

กิจกรรมเฉพาะห้องปฏิบัติการตนเองได้ 

แนวปฏิบัติในการลดการใช้สารเคมีและการทิ้งของเสียอันตราย ของห้องปฏิบัติการแห่งหนึ่ง

มาตรการ “ลด”

1. ลดปริมาณการใช้ตัวทำาละลายอินทรีย์โดยการเทตัวทำาละลายมาเท่าที่จำาเป็นต้องใช้

2. ลดการทำาคอลัมน์โครมาโทกราฟีโดยไม่จำาเป็น เพราะเป็นการสิ้นเปลืองทั้งซิลิกาเจลและตัวทำาละลาย  

ถ้าเป็นไปได้ควรเลือกวิธีอื่นในการทำาให้บริสุทธิ์ เช่น การสกัด การตกผลึก

3. ถ้าจำาเป็นต้องทำาโครมาโทกราฟี ให้เลือกขนาดคอลัมน์ท่ีเล็กท่ีสุดเท่าท่ีจะแยกสารได้ (ข้ึนกับปริมาณสารและ 

ความยากง่ายในการแยก) ผสมตัวทำาละลายอินทรีย์สำาหรับทำาคอลัมน์โครมาโทกราฟีเท่าท่ีพอใช้ ถ้าไม่พอค่อยผสมใหม่

4. ในกรณีที่จำาเป็นต้องกลั่นตัวทำาละลาย (เช่น THF) ให้ใส่ตัวทำาละลายใน solvent still เฉพาะในปริมาณที่

ต้องการใช้หรือมากกว่าเล็กน้อย และต้องระวังไม่กลั่นจนแห้ง

5. การใช้อะซิโตนล้างเคร่ืองแก้วควรทำาเฉพาะเท่าท่ีจำาเป็น อย่าใช้อะซิโตนแทนนำา้ในการล้างเคร่ืองแก้ว
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6. ตัวทำาละลายสำาหรับ NMR มีราคาแพงและมีอันตราย จึงไม่ควรใส่ตัวทำาละลายให้มากเกินความจำาเป็น 

(4.3-4.5 cm)

7. ในการใช้เครื่องระเหยสุญญากาศ (Rotavap) อย่าปรับความดันให้ตำ่าเกินไป เนื่องจากจะมีการปลดปล่อย

ไอของตัวทำาละลายสู่บรรยากาศมาก

8. ลดปริมาณของเสียที่เป็นของเหลว โดยไม่ท้ิงของเสียที่เจือจางมาก และไม่ใช้ตัวทำาละลายชะล้างมากเกิน

ความจำาเป็น ในกรณีที่ตัวทำาละลายเป็นนำ้าอาจทิ้งให้นำ้าระเหยไปบ้าง

มาตรการ “เลิก/ทดแทน”

1. งดการใช้ตัวทำาละลายอินทรีย์ชนิด commercial ที่ต้องมีการกลั่นก่อนใช้ ให้เลือกเกรดของตัวทำาละลายที่

เหมาะสมกับงานที่ทำา

2. ยกเลิกการใช้ HgO สำาหรับการเตรียม Diphenyl diazomethane โดยให้ใช้ KMnO
4
 เป็นตัวออกซิไดส์แทน

3. ทดแทนตัวทำาละลายประเภท Chlorinated ด้วย Non-Chlorinated solvent หากเป็นไปได้

มาตรการ “ใช้ซำ้า”

1. ตัวทำาละลายอินทรีย์ท่ีเหลือใช้ หรือตัวทำาละลายผสมที่เหลือจากการทำาโครมาโทกราฟี ให้เทใส่ขวดตัวทำา

ละลายสำารองประจำาโต๊ะปฏิบัติการของตนเอง หรือใช้กลั้วภาชนะที่เปื้อนสารอินทรีย์เพื่อให้ล้างง่ายขึ้น

2. สารเคมีท่ี (ดูเหมือน) เสื่อมสภาพให้นำามาไว้ในตะกร้าที่กำาหนด และลงบันทึกไว้ ผู้รับผิดชอบจะพิจารณา 

ว่าจะนำาไปกำาจัดหรือนำาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

3. ขวดสารเคมีที่สภาพยังดีอยู่ให้ล้างและเก็บไว้ใช้บรรจุของเสียอันตรายเพื่อกำาจัด  

 7.3 การแยกประเภทและเก็บของเสีย

การแยกประเภทของเสียเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการผสมของเสียที่เข้ากันไม่ได้เข้าด้วยกัน เช่น  

เกดิปฏกิริยิาคายความร้อน เกิดการระเบดิ หรอืเกดิเป็นสารอืน่ท่ีมอีนัตราย เช่น แกส๊พษิ การแยกประเภทของเสยียงัทำาให้

ง่ายต่อการบำาบัดหรือกำาจัด ในการแยกประเภทของเสียอันตรายสามารถอิงระบบสากลหรือมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ

แต่ต้องเหมาะสมกับธรรมชาติของของเสียที่เกิดขึ้นจริง หน่วยงาน/สถาบันแต่ละแห่งควรมีข้อตกลงร่วมกันเพ่ือจัดทำา 

ขอ้กำาหนดขึน้วา่จะใชร้ะบบใด หลกัการสำาคญัๆ ไมว่า่จะใชร้ะบบใดกต็าม คือ การแยกเกบ็ตามประเภทความเปน็อนัตราย 

ความเข้ากันไม่ได้ และวิธีการบำาบัด โดยส่วนใหญ่สามารถแยกได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

	 l	ของแข็ง ได้แก่ ของแข็งอันตรายที่มีโลหะหนักหรือสารอันตรายอื่นๆ และของแข็งทั่วไป อาจแบ่งแยกเป็น

เผาไหม้ได้ หรือไม่เผาไหม้

	 l	ของเหลว ได้แก่ นำา้ (อาจเป็นกรด เบส หรืออาจมีโลหะหนักเจือปน) กับตัวทำาละลายอินทรีย์ (แยกระหว่าง

ชนิดท่ีมีฮาโลเจน และไม่มีฮาโลเจน)

	 l	ของเสียอันตรายพิเศษ เช่น ปรอท เอทิเดียมโบรไมด์ (Ethidium bromide) ขยะติดเชื้อ และขยะวัสดุ

กัมมันตรังสี
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การแยกประเภทของเสียอย่างละเอียด เป็นสิ่งที่พึงกระทำาถึงแม้ว่าจะมีความยุ่งยากอยู่บ้าง แต่มีข้อดี คือ  

มีความยืดหยุ่น ไม่ขึ้นกับบริษัทผู้รับกำาจัดของเสีย แต่ก็มีข้อเสียอยู่เช่นกันถ้าผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจในการแยก

ประเภทของเสียท่ีถูกต้อง ดังนั้นจึงต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานกลางในการจัดทำาแนวทางการแยกประเภทให้ชัดเจน

และเตรียมความพร้อมทำาความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติให้เข้าใจตรงกัน

ผังการจำาแนกประเภทของเสียอันตรายตาม WasteTrack จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมาตรการในการลดปริมาณ

ของเสีย ของห้องปฏิบัติการแห่งหนี่ง

Special Waste ? Special Waste (I)

บำ�บัดต�ม SDS หรือปรึกษ�อ�จ�รย์

No

No

No

No

No

No

No

No

Mercury Waste (IV)

ถ้าไม่มีสารอันตรายอื่นทิ้งลงท่อ
ถ้ามีสารอันตรายเก็บรวบรวมและ
ส่งกำาจัด

Petroleum Products (IX)
Halogenated (XII)
NPS containing (XI)
Oxygenated (X)

ลดปริมาตร เก็บเพื่อรอกำาจัดMercury ?

ลดปริมาตร เก็บแยกตามชนิดของโลหะ 
เพื่อรอกำาจัด

Cyanide Waste (II)

Miscellaneous
Aqueous Waste (XIV)

Oxidizing Waste (III)
Chromate Waste (V)

Acid Waste (VII)
Alkaline Waste (VIII) 

Combustible Solid (XIIIa)
Incombustible Solid (XIIIb)

บำ�บัดต�ม SDS หรือปรึกษ�อ�จ�รย์

Cyanides ?

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Neutralize ก่อนทิ้งลงท่อ

เก็บแยกประเภทเพื่อรอกำ�จัด

บำ�บัดต�ม SDS หรือปรึกษ�อ�จ�รย์

Heavy Metal Waste (VI)

Acidic or Basic ?

Heavy metals ?

Oxidizing agents ?

Organic ?

Solid ?

Yes

Yes
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ความหมายของของเสียอันตราย 14 ประเภท ดังนี้

§	ประเภทท่ี 1 ของเสียพิเศษ (I : Special Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีปฏิกิริยาต่อนำา้หรืออากาศ ของเสียท่ีอาจ
มีการระเบิด (เช่น azide, peroxides) สารอินทรีย์ ของเสียท่ีไม่ทราบท่ีมา ของเสียท่ีเป็นชีวพิษ และของเสียท่ีเป็น
สารก่อมะเร็ง เช่น เอทธิเดียมโบรไมด์

§	ประเภทท่ี 2 ของเสียท่ีมีไซยาไนด์ (II : Cyanide Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีไซยาไนด์ เป็นส่วนประกอบ เช่น 
โซเดียมไซยาไนด์ หรือเป็นของเสียท่ีมีสารประกอบเชิงซ้อนไซยาไนด์  หรือมีไซยาโนคอมเพล็กซ์ เป็นองค์ประกอบ 
เช่น Ni(CN)

4
2- เป็นต้น

§	ประเภทท่ี 3 ของเสียท่ีมีสารออกซิแดนต์ (III : Oxidizing Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีคุณสมบัติในการให้
อิเล็กตรอน ซ่ึงอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารอ่ืนทำาให้เกิดระเบิดได้ เช่น โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต, โซเดียม-
คลอเรต, โซเดียมเปอร์ไอออเดต และโซเดียมเปอร์ซัลเฟต   

§	ประเภทท่ี 4 ของเสียท่ีมีปรอท (IV : Mercury Waste) หมายถึง ของเสียชนิดท่ีมีปรอทเป็นองค์ประกอบ เช่น 
เมอร์คิวรี (II) คลอไรด์, อัลคิลเมอร์คิวรี เป็นต้น

§	ประเภทท่ี 5 ของเสียท่ีมีสารโครเมต (V : Chromate Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีโครเมียม (VI) เป็น 
องค์ประกอบ เช่น สารประกอบ Cr6+, กรดโครมิก, ของเสียท่ีได้จากการวิเคราะห์ Chemical Oxygen Demand 
(COD) เป็นต้น

§	ประเภทท่ี 6 ของเสียท่ีมีโลหะหนัก (VI : Heavy Metal Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีไอออนของโลหะหนัก
อ่ืนท่ีไม่ใช่ปรอทเป็นส่วนผสม เช่น แบเรียม แคดเมียม ตะก่ัว ทองแดง เหล็ก แมงกานีส สังกะสี โคบอล นิเกิล เงิน 
ดีบุก แอนติโมนี ทังสเตน วาเนเดียม เป็นต้น 

§	ประเภทท่ี 7 ของเสียท่ีเป็นกรด (VII : Acid Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีค่าของ pH ตำา่กว่า 7 และมีกรดแร่ปน
อยู่ในสารมากกว่า 5% เช่น กรดซัลฟูริก, กรดไนตริก, กรดไฮโดรคลอริก เป็นต้น

§	ประเภทท่ี 8 ของเสียอัลคาไลน์ (VIII : Alkaline Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีค่า pH สูงกว่า 8 และมีด่างปน
อยู่ในสารละลายมากกว่า 5% เช่น คาร์บอเนต, ไฮดรอกไซด์, แอมโมเนีย เป็นต้น

§	ประเภทท่ี 9 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (IX : Petroleum Products) หมายถึง ของเสียประเภทนำา้มันปิโตรเลียม 
และผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากนำา้มัน เช่น นำา้มันเบนซิน, นำา้มันดีเซล, นำา้มันก๊าด, นำา้มันเคร่ือง, นำา้มันหล่อล่ืน

§	ประเภทท่ี 10 Oxygenated (X : Oxygenated) หมายถึง ของเสียท่ีประกอบด้วยสารเคมีท่ีมีออกซิเจนอยู่ใน
โครงสร้าง เช่น เอทิลอาซิเตต อะซิโตน, เอสเทอร์, อัลกอฮอล์, คีโตน, อีเทอร์ เป็นต้น

§	ประเภทท่ี 11 NPS Containing (XI : NPS Containing) หมายถึง ของเสียท่ีประกอบด้วยสารอินทรีย์ท่ีมี 
ส่วนประกอบของ ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, ซัลเฟอร์ เช่น สารเคมีท่ีมีส่วนประกอบของ Dimethylformamide (DMF), 
Dimethyl sulfoxide (DMSO), อะซิโตรไนไตรล์, เอมีน, เอไมด์

§	ประเภทท่ี 12 Halogenated (XII : Halogenated) หมายถึง ของเสียท่ีมีสารประกอบอินทรีย์ของธาตุฮาโลเจน 
เช่น คาร์บอนเตตราคลอไรด์ (CCl

4
),  คลอโรเอทิลีน

§	ประเภทท่ี 13     (a) : ของแข็งท่ีเผาไหม้ได้ (XIII (a) : Combustible Solid)
      (b) : ของแข็งท่ีไม่สามารถเผาไหม้ได้ (XIII (b) : Incombustible Solid)

§	ประเภทท่ี 14 ของเสียท่ีมีนำา้เป็นตัวทำาละลายอ่ืนๆ (XIV : Miscellaneous Aqueous Waste) หมายถึง  
ของเสียท่ีมีสารประกอบน้อยกว่า 5% ท่ีเป็นสารอินทรีย์ท่ีไม่มีพิษ หากเป็นสารมีพิษให้พิจารณาเสมือนว่าเป็น 
ของเสียพิเศษ (I : Special Waste)
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 เม่ือแยกประเภทของเสียแล้ว ต้องมีการกำาหนดพ้ืนท่ีบริเวณจัดเก็บของเสียท่ีแน่นอน โดยแยกของเสียออกจาก

สารเคมีชนิดอ่ืน ห่างจากความร้อน แหล่งกำาเนิดไฟ อ่างนำ้า และบริเวณท่ีต้ังของอุปกรณ์ฉุกเฉิน ของเสียท่ีมีลักษณะเป็น

ของเหลวควรมีภาชนะรองรับขวดของเสีย (secondary containment) ท่ีเหมาะสม สามารถรองรับปริมาณของเสียได้

ท้ังหมดหากเกิดการร่ัวไหล ห้องปฏิบัติการควรมีการกำาหนดปริมาณของเสียสูงสุดท่ีอนุญาตให้เก็บ เช่น ไม่ควรเก็บของ

เสียประเภทของเหลวไวไฟไว้เกิน 50 ลิตร และจัดระบบการรวบรวมของเสียจากทุกห้องปฏิบัติการ เพ่ือส่งกำาจัดเป็น

ระยะๆ โดยตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกำาจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ได้กำาหนดให้ 

สถานประกอบการที่เป็นโรงงานเก็บของเสียอันตรายไว้ไม่เกิน 90 วัน ดังนั้นห้องปฏิบัติการอื่นที่ไม่ใช่โรงงานและมี 

ของเสียเกิดขึ้นเหมือนกันควรจะใช้แนวทางเดียวกัน

ภาชนะบรรจุของเสีย จะต้องมีฉลากที่ชัดเจน ข้อมูลบนฉลากติดภาชนะของเสียมีความสำาคัญมาก  

อย่างน้อยที่สุดควรประกอบด้วย ข้อมูลสำาคัญต่อไปนี้

-  ข้อความระบุชัดเจนว่าเป็น “ของเสีย”

-  ชื่อห้องปฏิบัติการ/เจ้าของ

-  ประเภทของเสีย/ประเภทความเป็นอันตราย

-  ส่วนประกอบของของเสีย (เท่าที่ระบุได้)

-  ปริมาณของเสีย (ไม่ควรเกิน 80% ของความจุของภาชนะ)

-  วันที่เริ่มบรรจุของเสีย

-  วันที่หยุดบรรจุของเสีย

ฉลากของเสีย ติดภาชนะบรรจุของเสียอันตรายที่มีข้อมูลครบถ้วน

ประเภทของเสีย….................................................................................

ชื่อห้องปฏิบัติการ/ชื่อเจ้าของ...............................................................

สถานที่.................................................................................................

เบอร์โทรติดต่อ.....................................................................................

ส่วนประกอบของของเสีย

………………………………………………………………………………………………..

...……………………………………………………………………………………………..

ปริมาณของเสีย.....................................................................................

วันที่เริ่มบรรจุของเสีย……………………………………………………………........

วันที่หยุดการบรรจุของเสีย....................................................................

ฉลากของเสีย
เครื่องหมายแสดง

ประเภทความเป็น

อันตรายของของเสีย

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร

รหัสฉลาก/รหัสภาชนะ
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การจัดเก็บของเสียที่ไม่เหมาะสม

	 l	 ไม่มีการจำาแนกประเภทของเสีย

	 l	 ไม่มีการกำาหนดพื้นที่เก็บของเสีย

	 l	 ไม่มีฉลากของเสีย

	 l	 ไม่มีภาชนะรองรับขวดของเสีย

การจัดเก็บของเสียที่เหมาะสม

	 l	 มีการจำาแนกประเภทของเสีย

	 l	 มีภาชนะรองรับขวดของเสียที่เหมาะสม

	 l	 มีการติดฉลากของเสีย

	 l	 มีการกำาหนดพื้นที่เก็บของเสียอย่างชัดเจน
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7.4 การบำาบัดของเสียเบื้องต้น

การกำาจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากห้องปฏิบัติการมีทั้งอันตรายที่แฝงอยู่และค่าใช้จ่ายสูงในการส่งกำาจัดหากไม่

จัดการของเสียให้ถูกต้อง บางคร้ังของเสียท่ีไม่ได้รับการบำาบัดเบื้องต้นก่อนอาจก่อให้เกิดอันตราย หรือความเสียหาย

ระหวา่งการเกบ็รวบรวม การขนสง่ หรอืการกำาจดั บางครัง้ผูรั้บกำาจดักไ็มส่ามารถจดัการกบัของเสยีอนัตรายบางประเภท

ได ้ผูท้ีท่ำาให้เกิดของเสยียอ่มเปน็ผูรู้ด้ทีีส่ดุ วา่กำาลงัทำาอะไร มสีารเคมอีะไรเกีย่วขอ้ง และสดุทา้ยของเสยีทีเ่กดิขึน้นา่จะมี

องค์ประกอบอะไรบ้าง และต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเหล่านี้แก่ผู้รับกำาจัดของเสีย รวมทั้งการบำาบัดเบื้องต้น 

ถ้าจำาเป็นต้องกระทำาก่อนการส่งกำาจัด

 วิธีการบำาบัดของเสียเบื้องต้น ตัวอย่างเช่น

 1. การลดปริมาตร เป็นการลดปริมาตรของเสียที่เกิดขึ้นแล้ว ต่างจากการลดการเกิดของเสีย (Reduce) เช่น 

สารละลายโลหะหนักที่เจือจางมากในนำ้า เช่น 1 ppb Hg2+ ที่เหลือจากตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์ ปริมาตร 1 ลิตร มีเนื้อ

ปรอทซึ่งเป็นตัวของเสียอันตรายจริงๆ เท่ากับ 1 ไมโครกรัม (1 ในล้านของ 1 กรัม) หรือ ในกรณีที่มีตัวทำาละลายเป็น 

นำ้า สามารถลดปริมาตรด้วยการปล่อยให้ตัวทำาละลายระเหยไปเองซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำา แต่ต้องประเมินความเสี่ยงจาก

ปัจจัยอื่นๆ ด้วย

 2. การปรบัพเีอชใหเ้ปน็กลาง เชน่ สารละลายกรดหรอืเบสเขม้ขน้ ควรผา่นการปรบัพเีอชใหเ้ปน็กลางกอ่นทิง้

ลงท่อนำ้าทิ้งในกรณีที่ไม่มีโลหะหนักหรือไอออนที่เป็นอันตรายอื่นๆ อยู่ หรือส่งกำาจัดตามความเหมาะสม

 3. สารที่มีความเป็นอันตรายเฉพาะอื่นๆ เช่น สารเคมีท่ีมีพิษร้ายแรง สารเคมีท่ีไวต่อนำ้า-อากาศ ตัวทำาลาย

ออกซไิดส ์ควรบำาบดัเบือ้งตน้หรอืลดความเปน็อนัตราย โดยวธิกีารทีเ่หมาะสม ซ่ึงสามารถหาขอ้มลูได้จากเอกสาร SDS 

(Safety Data Sheet) หรือแหล่งอ้างอิงอื่นๆ ที่เชื่อถือได้ 

ผู้ทำาให้เกิดของเสีย ย่อมต้องมีความรู้และเป็นผู้รับผิดชอบในการบำาบัดของเสียก่อนผู้อื่น
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8   การกำาจัดของเสียอันตราย

หลักการทั่วไปของการกำาจัดของเสีย ได้แก่

- ของเสียจากห้องปฏิบัติการที่ไม่มีสารอันตราย (contamination-free) สามารถนำาไปจัดการได้เช่นเดียวกับ

ขยะที่ไม่เป็นอันตราย (non-hazardous waste)

- ของเสียอันตรายท่ีผ่านการบำาบัดจนไม่มีอันตรายแล้ว ท้ิงได้เช่นเดียวกับของเสียท่ีไม่เป็นของเสียอันตราย

- ของเสียที่ไม่สามารถกำาจัดได้เอง ต้องส่งกำาจัดผ่านบริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม โดยควรมีมาตรการลดปริมาณและ/หรือความเป็นอันตรายก่อนส่งกำาจัด

- การขนสง่ของเสยีเพือ่สง่ไปกำาจดัต้องเปน็ไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง คนขบัรถขนสง่ของเสยีต้องมใีบอนญุาต

ขบัขีช่นดิพเิศษ มรีายละเอยีดของตน้ทาง ปลายทางของการขนสง่ ชนดิและปริมาณของเสยี ทีเ่รยีกวา่ เอกสาร

กำากับการขนส่งของเสีย หรือ manifest ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำากับ

การขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ก่อกำาเนิดของเสีย

อันตราย สว่นที ่2 ขอ้มลูผูข้นสง่ของเสยีอนัตราย และสว่นที ่3 ขอ้มลูผูป้ระกอบการสถานเกบ็กกั บำาบัด และ

กำาจัดของเสียอันตราย 

ผู้ปฏิบัติงานทราบวิธีการกำาจัด และสามารถกำาจัดของเสียอันตรายอย่างถูกวิธี  

ไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากการกำาจัดและลดผลกระทบจากการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
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เอกสารก ากับการขนส่งของเสียอันตราย 
หมายเลขใบก ากับการขนส่งของเสียอันตราย: Manifest No.  

ใบก ากับการขนส่งของเสียอันตราย 
(Uniform Hazardous Waste Manifest) 

1. ส่วนของผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตราย : This section must be completed by the Generator
1) ชื่อ : Name …………………………………………………………………….. 
สถานก่อก าเนิด : Generator address ………………………………….. 

2) เลขประจ าตัวผูก้่อก าเนิดของเสียอันตราย : Generator’s ID…………………………….…… 
โทรศัพท:์ Phone ……. โทรสาร: Fax …………กรณฉีกุเกฉิน: Emergency ……………….….. 

3) ผู้ขนส่งของเสียอันตราย: Transporter
รายที่ 1 ชือ่บริษัท: First company name……………….…………..… เลขประจ าตัวผูข้นส่งของเสียอันตราย รายที่ 1: Transporter’s ID………………………..…….. 
รายที่ 2 ชื่อบริษัท: Second company name……………………...… เลขประจ าตัวผูข้นส่งของเสียอันตราย รายที่ 2: Transporter’s ID………………………..…….. 
4) ผู้เก็บรวบรวม บ าบัด และก าจดัของเสียอนัตราย: Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs)
5) รายละเอียดของของเสียอันตรายที่ขนส่งเคลื่อนย้าย
ล าดับ 
No. 

รายละเอียด 
(Description) 

รหัสของ
เสีย

อันตราย: 
Waste ID 

หมวดขอ้วัสดทุี่ไม่ใช้
แล้ว 

ภาชนะบรรจ:ุ Containers ปริมาตร
สุทธ:ิ 

Quantity 

หน่วย
น้ าหนกั: 

Unit 
Wt/Vol 

รายละเอียด
เพิ่มเตมิ : 

Additional 
Detail 

หมวด ข้อ จ านวน: No. ชนิด: Type 

รวมปรมิาตรของเสียอันตรายทั้งหมด: Total Quantity ของเหลว: Liquid………ลิตร/ลกูบาศก์เมตร: Liters/cu.m ของแข็ง: solid……..กิโลกรัม/ตนั: Kgs./tons 

6) การปฏิบัติทีม่ีลักษณะพิเศษ และขอ้มูลเพิ่มเติม
Special handing Instructions and Additional information

7) ค ารับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียอนัตรายแลว้ตามที่ระบุข้างต้น และมกีารบรรจุตดิป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อก าหนดของ
กฎหมายทกุประการ:
Generator Certificate: I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been
packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulation.
ลงชื่อ Generator’s name……………………………………ลายเซ็น: Signature…………………………วันที:่ Date ……………เดือน: Month…………………… 

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสียอันตราย : This section must be complete by the Transporter
1) ชื่อผู้ขนส่งรายที ่1: Transporter’s name …………………… 
เลขประจ าตัวผูข้นส่ง: Transporter’s ID …………………………… 
โทรศัพท:์ Phone …โทรสาร: Fax…กรณฉีุกเฉิน: Emergency…… 

2) พาหนะที่ใช้
Vehicle

 รถบรรทุก
Truck

 รถไฟ
Train

 เรือ
Ship

 เครื่องบิน
Plane

3) เลขทะเบียน
พาหนะ: Vehicle ID

4) ค ารับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไดร้ับของเสยีอันตรายแลว้ตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายทกุประการ:
Transporter Certification: I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as describe above by the generator and
that waste has been transported according to regulations.

โดยขนส่งจากจังหวัด: From…………………………ไปยังจังหวัด: To………………ใช้ระยะเวลาประมาณ: Time Spending……………….ชม./วัน: hours/day 
ลงชื่อผู้ขนส่งรายที่ 1 Transporter’s name………………ลายเซ็น: Signature……………………วันที:่ Date…….เดือน: Month……พ.ศ.: Year…….. 
5) ชื่อผู้ขนส่งรายที ่2: Transporter’s name …………………… 
เลขประจ าตัวผูข้นส่ง: Transporter’s ID …………………………… 

6) พาหนะที่ใช้
Vehicle

 รถบรรทุก
Truck

 รถไฟ
Train

 เรือ
Ship

 เครื่องบิน
Plane
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 ทั้งนี้ ในการส่งของเสียอันตรายเพื่อนำาไปกำาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ห้องปฏิบัติการควรจะส่งของ

เสียกำาจัดเฉพาะกับบริษัทท่ีได้รับใบอนุญาตในการจัดการของเสียจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

เท่านั้น โดยให้พิจารณาลักษณะและความสามารถในการจัดการของเสียของบริษัทให้เหมาะสมกับประเภทของเสียที่

สง่กำาจัดดว้ย และสามารถสบืคน้ขอ้มลูของบรษัิทรบักำาจดัของเสยีทีข่ึน้ทะเบยีนกบักรมโรงงานอตุสาหกรรมไดท้ีเ่วบ็ไซต์

สำานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม http://www2.diw.go.th/iwmb

โทรศัพท:์ Phone …โทรสาร: Fax…กรณฉีุกเฉิน: Emergency… 7) เลขทะเบียน
พาหนะ: Vehicle
ID

8) ค ารับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไดร้ับของเสยีอันตรายแลว้ตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายทกุประการ:
Transporter Certification: I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as describe above by the generator and
that waste has been transported according to regulations.

โดยขนส่งจากจังหวัด: From…………………………ไปยังจังหวัด: To………………ใช้ระยะเวลาประมาณ: Time Spending……………….ชม./วัน: hours/day 
ลงชื่อผู้ขนส่งรายที่ 2 Transporter’s name………………ลายเซ็น: Signature……………………วันที:่ Date…….เดือน: Month……พ.ศ.: Year…….. 

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บ าบดั และก าจดัของเสยีอันตราย : This section must be completed by TSDFs
1) ชื่อผู้รับก าจัด TSDF’s name ............................................... 
สถานที่ก าจัด TSDF’s address ............................................ 

2) เลขประจ าตัวผูร้ับก าจดั: TSDF’s ID ............................................................... 
โทรศัพท:์ Phone …………โทรสาร: Fax………….กรณีฉกุเฉิน: Emergency….................... 

3) ค ารับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไดร้ับของเสยีอันตรายแลว้ตามที่ระบุข้างต้นนี้
TSDF Certificate of arrival: I hereby declare that I received the reference load.

และสามารถก าจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา: Treatment period ……… วัน: day  เดือน: Month  ปี: Year นับตั้งแต่วันที่ได้รับของเสีย: 
since the day that received waste 
ลงชื่อผู้รับก าจัด: TSDF’s name………………ลายเซ็น: Signature……………………วันที:่ Date…….เดือน: Month……พ.ศ.: Year…….. 
4) กรณขีองเสียอันตรายไม่ตรงตามทีแ่จ้ง: Discrepancy Notification
ประเภทของเสียอนัตราย: Type of waste ………………………………………………ปริมาณ: Quantity………………………………………………………………………………….. 
การด าเนนิงาน: Action taken  ส่งคืน: Returned  จัดประเภทใหม:่ Reclassified/รหัส: Waste ID………. รับก าจัด: Accepted 
เหตุผล: Reason of action 
วันที่ส่งคนื: Date returned……./……/……(วัน/เดือน/ป:ี dd/mm/yy) หมายเลขใบก ากับการขนส่งของเสียอนัตรายที่สง่กลับ: Returned manifest no.………… 
ชื่อผู้ส่งคืน: TSDF’s name……………………………………………………………ลายเซ็นผู้ส่งคืน: TSDF’s Signature………………………………………………………………………. 
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9   แนวปฏบัิตใินการจัดการของเสียอนัตรายท่ีไม่ทราบชนิด-องค์ประกอบ

 - ห้องปฏิบัติการไม่ควรทำาให้เกิดของเสียประเภทนี้ ผู้ที่ทำาให้เกิดควรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการพิสูจน์

เอกลักษณ์และหาวิธีการบำาบัดเบื้องต้นก่อนส่งกำาจัด

 - สารเคมีที่ยังอยู่ในสภาพดีแต่ฉลากหลุดลอกหรือลบเลือน หรือเป็นสารที่มีองค์ประกอบเดียว หรืออยู่ใน

ภาชนะบรรจุดั้งเดิมให้พยายามวิเคราะห์องค์ประกอบ/พิสูจน์เอกลักษณ์โดยการทำาคุณภาพวิเคราะห์ หรือเทคนิคทาง

สเปกโตรสโกปีที่เหมาะสมและนำากลับมาใช้ใหม่หรือทิ้งเป็นของเสียอันตรายตามความเหมาะสม

 - ในกรณีท่ีเป็นสารไม่ทราบชนิด-องค์ประกอบจริงๆ จำาเป็นต้องนำาไปวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ผู้รับกำาจัด

จำาเป็นต้องทราบ คือ

	 :	 สถานะ :	 การทำาปฏิกิริยากับนำ้า

 :	 การละลายนำ้า :	 พีเอช

 :	 การติดไฟ :	 สารติดเชื้อ

 :	 สมบัติออกซิไดซ์ :	 ความเป็นพิษ

 :	 ซัลไฟด์, ไซยาไนด์ :	 Polychlorinated Biphenyl (PCB)

 :	 ฮาโลเจน :	 มีกลิ่นเหม็นรุนแรง

 :	 กัมมันตรังสี :	 ความเป็นอันตรายเฉพาะอื่นๆ

 ซึ่งผู้รับกำาจัดของเสียบางรายสามารถบริการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ให้ได้ด้วย แต่จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีทำาให้

การบำาบัดของเสียประเภทนี้มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าของเสียที่ทราบชนิด-องค์ประกอบมาก อีกทั้งยังเป็นการผลักภาระความ

รับผิดชอบให้กับผู้อื่น ซึ่งควรทำาเมื่อจำาเป็นเท่านั้น  
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10 บทส่งท้าย

 จากโครงการ ESPReL ชีใ้หเ้หน็ถงึความยากในการจัดการทัง้เร่ืองสารเคมแีละของเสียอนัตราย สถาบัน/องค์กร

ใดมนีโยบายและมหีนว่ยบรหิารจดัการความปลอดภยัทีช่ดัเจนจะสามารถกำาหนดกติกาและแนวปฏบิติัใหเ้ปน็ไปในทศิทาง

เดียวกันได้ เรื่องการจัดการของเสียอันตรายจะเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าการจัดการสารเคมี เพราะทุกห้องปฏิบัติการต้องการ

ตัวช่วยในการกำาจัดของเสียอันตรายไปพ้นจากห้องด้วยกันทั้งนั้น (Not In My Back Yard, NIMBY) จากประสบการณ์

การจัดการของเสียของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อมีการจัดการของเสียให้กับห้องปฏิบัติการจะได้รับความร่วมมือ

เป็นอย่างดี มีการแยกประเภทของเสียอันตรายไปในทิศทางเดียวกัน มีการป้อนข้อมูลให้หน่วยจัดการกลางรวบรวม

ข้อมูล และเก็บรวบรวมของเสียเพื่อส่งกำาจัด แรงจูงใจคือ ผู้ที่ร่วมให้ข้อมูลของเสีย จะมีผู้รับผิดชอบจากส่วนกลางเข้า

มาดำาเนินการเก็บรวบรวมของเสียตามกำาหนดเวลา รวมท้ังติดต่อและจ่ายค่ากำาจัดของเสียให้ด้วย อย่างไรก็ตาม หลัก

การจัดการของเสียที่ถูกต้อง คือ ผู้ก่อกำาเนิดของเสียต้องเป็นผู้รับผิดชอบ (Polluter Pay Principle, PPP) ซึ่งจะทำาให้

ผู้ก่อกำาเนิดของเสียพยายามช่วยลดปริมาณและประเภทของเสีย ในส่วนของสถาบัน/องค์กรที่ไม่มีการกำาหนดแนวทาง

การจำาแนก เก็บรวบรวม และกำาจัดของเสีย ซึ่งต่างคนต่างทำา จะก่อให้เกิดปัญหาการจัดการของเสียที่สะสมเป็นระเบิด

เวลาที่พร้อมจะปะทุขึ้นมา โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการที่ใช้งานมาเป็นเวลานาน จนหาเจ้าของสารเคมีเก่าๆ และของเสีย

ที่ไม่ระบุประเภทไม่ได้ ทำาให้การกำาจัดของเสียในห้องปฏิบัติการเป็นไปได้ยากมาก และเสียค่าใช้จ่ายสูง 

 ในฐานะที่สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งผลิตความรู้ และแหล่งก่อให้เกิดของเสียอันตรายขึ้นมาอย่างมากมาย

ด้วย จึงควรมีบทบาทสำาคัญในการเป็นตัวอย่างที่ถูกต้อง และให้ความรู้แก่ลูกศิษย์ที่จะออกไปทำางานโดยเฉพาะในภาค

อุตสาหกรรม เพือ่ไมเ่ปน็การผลกัภาระใหก้บัชมุชนและสิง่แวดลอ้ม ดงัคำากลา่วทีว่า่ “อยา่ไปชีน้ิว้โทษคนอืน่โดยไมโ่ทษ

ตัวเองเลย”
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