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การบริหารจัดการขยะพิษในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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กรรมการผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

(ผู้เข้าร่วมวางแผน ตรวจทาน แก้ไข วิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะ)  

1. ดร.รุ่งอรุณ   พิมพ์ปรุ    ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ 

2. ผศ.ดร.เกตน์ณนิภา วันชัย   ต าแหน่ง  กรรมการ 

4. ดร.จันทกานต์ นุชสุข    ต าแหน่ง  กรรมการ 

5. ดร.ปฏิภาณี   ขันธโภค    ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการ 

 หลักการและเหตุผล   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีห้องปฏิบัติการที่ใช้ส าหรับการ

เรียนการสอนและงานวิจัย เช่น ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม และห้อง ปฏิบัติการชีววิทยา เป็นต้น 

ซึ่งห้องปฏิบัติการดังกล่าวสามารถเป็นแหล่งก าเนิดของเสียจากกิจกรรมในกระบวนการทดลองต่างๆ โดยทั่วไปของ

เสียสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ของเสียที่ไม่เป็นอันตรายซึ่งสามารถท้ิงปนกับขยะทั่วไปได้ แต่ควรได้รับ

การดูแลอย่างถูกต้อง คือ ไม่น าไปรวมทิ้งกับของเสียที่เป็นอันตรายเพราะจะท าให้กลายเป็นของเสียอันตรายไปด้วย 

และของเสียอันตรายซึ่งเป็นของเสียที่เกิดจากการผลิตหรือการใช้สารเคมี เมื่อได้รับเข้าสู่ร่างกายท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงหรือท าให้สูญเสียชีวิต นอกจากนี้ยังรวมถึงของเสียที่เกิดจาก

กิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติท าให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ซึ่งของเสียประเภทนี้หากมี

การก าจัดหรือบ าบัดไม่ถูกวิธีจะเกิดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ส าหรับ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบว่าปริมาณของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการเคมีนั้นมีมากที่สุด เนื่องจากสาขา
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เคมีมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฎิบัติการเคมีเบื้องต้น ปฎิบัติการเคมีพ้ืนฐาน ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน 

ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์และปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ให้แก่นักศึกษาสาขาเคมี นักศึกษาสาขา

อ่ืนๆ ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปของคณะคุรุศาสตร์ จึงท าให้มีการใช้

สารเคมีปริมาณมาก นอกจากนี้ทางสาขาวิชาเคมียังมีรายวิชาปฏิบัติการเฉพาะส าหรับนักศึกษาสาขาเคมีที่เก่ียวข้อง

กับการสกัดสารและการแยกสารด้วยตัวท าละลายอินทรีย์ การสังเคราะห์สาร และการหาปริมาณโลหะหนักใน

ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดของเสียจากห้องปฏิบัติการที่มีความเป็นพิษจ านวนมาก ดังนั้นจึง

จ าเป็นต้องมีการก าจัดของเสียที่มีอันตรายจากห้องปฏิบัติการอย่างถูกวิธีเพ่ือป้องกันมิให้สารเคมีรั่วไหลและ

แพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม โดยจะต้องมีการคัดแยกประเภทของเสียอันตรายตามประเภทของของเสียเนื่องจากไม่มี

วิธีการก าจัดของเสียแบบใดแบบหนึ่งที่เหมาะสมกับของเสียทุกประเภท และท าการรวบรวมจัดเก็บของเสียอันตราย 

จากนั้นน าของเสียอันตรายที่เก็บรวบรวมไว้ส่งบริษัทรับก าจัดของเสียอันตรายที่ได้รับการรองจากกระทรวง

อุตสาหกรรม ส าหรับขยะทั่วไปที่ไม่ได้มาจากห้องปฏิบัติการภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีการคัดแยก

ขยะก่อนที่จะน าไปทิ้งลงในถังขยะตามประภทของถังขยะที่จัดเตรียมไว้ เช่น ถังขยะทั่วไป ถังขยะส าหรับใส่กระป๋อง

อลูมิเนียมและขวดพลาสติก ถังขยะส าหรับใส่กระดาษ และถังขยะอันตราย เป็นต้น  

วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากรและอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีและของเสีย 

2. เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากรและอาจารย์สามารถจัดการและคัดแยกของเสียได้อย่างถูกวิธีตามเกณฑ์การแบ่ง

ประเภทของของเสีย ท าให้ลดการปนเปื้อนและแพร่กระจายของของเสียอันตรายสู่สิ่งแวดล้อม  

3. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษา บุคลากรและอาจารย์เพ่ือการพัฒนาสู่

การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืน 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

1. ห้องปฏิบัติการเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

วิธี/รูปแบบการจัดการความรู้ 

❑ Dialog 

❑ Success Story Telling (SST)   

❑ The World Cafe   
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❑ อ่ืนๆ กรุณาระบุ.............................................................................................................. ........................ 

.............................................................................................................................................................. ........  

กระบวนการจัดการความรู้ 
 

กระบวนการ/กิจกรรม รายละเอียด สรุป/วิเคราะห์/ประเมินผล 

1. บ่งช้ีความรู้ 

 

- การจ าแนกของเสียอันตรายจาก

ห้องปฏิบัติการและการก าจัดด้วย

วิธีการที่ถูกต้อง 

- การแยกประเภทของขยะทั่วๆไปที่

ไม่ได้มาจากห้องปฏิบัติการ 

นักศึกษาและบุคลากรต้องมีความรู้
เกี่ยวกับของเสียอันตรายและการ
จ าแนกของเสียอันตรายเพ่ือความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บและการก าจัด
ของเสียอันตราย  

2. ขั้นสร้างความรู้ เชิญวิทยากรที่มีความรู้และมีความ
เชี่ยวชาญทางด้านการก าจัดของเสีย
อันตรายมาอบรมให้ความรู้กับ
นักศึกษาและบุคลากร 

นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้การ
จ าแนกของเสียอันตราย/จัดเก็บอย่าง
ถูกวิธี และน าไปบ าบัดก่อนทิ้งสู่
แวดล้อม 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - การจ าแนกประเภทและจัดเก็บของ

เสียอันตรายในห้องปฏิบัติการเพ่ือ

ไม่ให้เกิดอันตรายได้อย่างถูกต้อง 

- การแยกขยะที่ไม่ได้มาจาก

ห้องปฏิบัติการก่อนทิ้ง ตามประเภท

ของถังขยะ 

นักศึกษาและบุคลากรสามารถจ าแนก
ประเภทและจัดเก็บของเสียอันตราย
ในห้องปฏิบัติการตามประเภทของของ
เสียได้ อีกทั้งยังสามารถแยกขยะที่ไม่
ได้มาจากห้อง ปฏิบัติการก่อนที่จะ
น าไปท้ิงตามประเภทของถังขยะได้ 

4. ประมวลและกลั่นกรอง

ความรู้ 

คณะกรรมการร่วมกันออกแบบฉลากของเสีย

อันตรายเที่ใช้ติดบนภาชนะรองรับของ

เสียเพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน

และสะดวกในการส่งก าจัด  

ฉลากส าหรับติดบนภาชนะรองรับของ
เสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ 

5. การเข้าถึงความรู้ ผู้สนใจสามารถหาความรู้เพ่ิมเติมได้
จากเวปไซด์ www.green.aru.ac.th 

ประสัมพันธ์ไปยังส านักงานคณะเพ่ือ
แจ้งให้นักศึกษาและบุคลากรทราบ 

http://www.green.aru.ac.th/
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6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยน

ความรู้ 

ผู้สนใจสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ได้
จากเวปไซด์ www.green.aru.ac.th 

แนะน า links เกี่ยวกับอันตรายของ
สารเคมี การจ าแนก การจัดเก็บและ
การก าจัด ไว้ในเวปไซด์ 

7. การเรียนรู้ น าเสนอผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัย  

 

 

Key Success Factor (ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ สรุปได้จากระบวนการการจัดการความรู้)  

1. นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับของเสียอันตรายและการจ าแนกของเสียอันตรายเพ่ือความปลอดภัย

ในการจัดเก็บและการก าจัดของเสียอันตราย 

2. ภาชนะส าหรับจัดเก็บของเสียอันตรายพร้อมติดฉลากระบุชื่อสารและห้องปฏิบัติการอย่างชัดเจนมีปริมาณ

พอเพียง 

3. ความร่วมมือของนักศึกษาและบุคลากรภายในคณะในการคัดแยกประเภทของขยะก่อนน าไปท้ิงตาม

ประเภทของถังขยะ 

 

นวัตกรรมหรือสิ่งที่ได้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลกัฐาน)       

❑  คู่มือ    ❑  แผ่นพับ  ❑  โปสเตอร์  

❑  นวัตกรรม  ❑  โปรแกรมหรือระบบต่างๆ  

❑  มีการแผยแพร่ความรู้ช่องทางต่าง ๆ ระบุ...............................................................................  
  

ผลการด าเนินการท ากิจกรรม KM 

1. นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับของเสียอันตรายและการจ าแนกของเสียอันตรายเพ่ือความปลอดภัย

ในการจัดเก็บและการก าจัดของเสียอันตราย 

2. นักศึกษาและบุคลากรสามารถจ าแนกประเภทและจัดเก็บของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการตามประเภท

ของของเสียได้ 

3. ฉลากที่ใช้บอกข้อมูลของเสียที่ติดอยู่ข้างภาชนะยังไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน 

4. ขาดความร่วมของนักศึกษาและบุคลากรภายในคณะ ส าหรับการคัดแยกขยะทั่วๆไปก่อนน าไปทิ้งตาม

ประเภทของถังขยะ 

After Action Review (AAR)  

 

http://www.green.aru.ac.th/
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1. ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง  

นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับของเสียอันตรายและการจ าแนกของเสีย พร้อมทั้ง 

สามารถจ าแนกประเภทและจัดเก็บของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการตามประเภทของของเสียได้ 
 

2. ท่านคิดว่าเรื่องใดท่ีไม่บรรลุ   

- ฉลากที่ใช้บอกข้อมูลของเสียที่ติดอยู่ข้างภาชนะยังไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน 

- การคัดแยกขยะทั่วๆไปก่อนน าไปทิ้งตามประเภทของถังขยะ  

3. ท่านต้องการให้ปรับขั้นตอนใดบ้างในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

การประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในคณะรับทราบเกี่ยวกับโครงการและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของโครงการ 

เพ่ือให้ทุกคนความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  

 

4. ท่านสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไร   

ทุกห้องปฏิบัติการในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องจ าแนกประเภทและจัดเก็บของเสียอันตรายและมี

การบ าบัดของเสียก่อนทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมหรือส่งก าจัดกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการก าจัดของเสียอันตราย  
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ภาพประกอบการท ากิจกรรม 

1. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับของเสียอันตรายและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ 
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2. การจ าแนกประเภทและจัดเก็บของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการตามประเภทของของเสียอันตราย 
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3. การน าส่งของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการไปก าจัดโดยบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ 
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4. รูปแบบของฉลากที่ใช้บอกข้อมูลของเสียส าหรับติดภาชนะ 
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           (                                                 )                

               ประธานด าเนินการจัดการความรู้ 


