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บทคัดย่อ
การศึกษาน้ีเป็นการส�ารวจความคิดเห็นของผู้ท�างานในห้องปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมีเรื่องการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียว 

ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเก่ียวกับห้องปฏิบัติการสีเขียว และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
จัดการห้องปฏิบัติการสีเขียว โดยใช้แบบสอบถามในการส�ารวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรม โดยแจกแบบสอบถามรวมท้ังสิน้ 4,800 ฉบบั ท้ังทางไปรษณีย์ และ ณ จดุบรกิาร 
ฝึกอบรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 ถึง เดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งมีตัวอย่างจ�านวน 2,112 คน ที่ตอบกลับ
และระบุว่าเป็นผู้ท�างานในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี 

จากการส�ารวจพบว่า บุคลากรห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น ในหลักการของห้องปฏิบัติการสีเขียว ที่มีความ
ปลอดภัยและยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเห็นความส�าคัญและต้องการพัฒนาการ
จดัการห้องปฏบิตักิารสเีขียว และมข้ีอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาห้องปฏบิตักิารของประเทศให้เป็นสเีขยีวว่า ต้องการการสนับสนนุเสรมิ
จากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นเรื่องนโยบายและแนวทางการด�าเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนการให้ความรู้และการรณรงค์
เพ่ือสร้างความตระหนกัและความรูค้วามเข้าใจให้กับผูท้�างานในห้องปฏิบตักิาร การศกึษาเพ่ือตดิตามผลการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
ดังกล่าว จะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพของห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและบริการของประเทศที่ยั่งยืน

Abstract
This survey research, using questionnaire, investigates the opinion of personnel working in the chemical-based laboratories  

regarding green laboratory management in Thailand. The main objectives are to study their basic knowledge and understanding  
of green laboratory concepts, and their suggestions on the development of green laboratory management. 4,800 questionnaires  
were distributed to the training participants of the Department of Science Service, Ministry of Higher Education, Science, 
Research and Innovation, both by mails and at the training service sites.  2,112 questionnaires were returned and indicated 
as laboratory workers who used chemicals, which, in turn, constitutes our sample.

We found that most of the respondents had a basic knowledge and understanding of the safety and sustainability principles  
of the green laboratories, by means of efficient use of resources and being environmentally friendly. They understood the 
importance of green laboratory management, and expressed the need of its development in Thailand.  Moreover, the majority 
of respondents suggested that the development entails the administrative sections from both government and organizations 
to provide clear policy, and guidelines, as well as knowledge, and actively campaign to raise awareness, knowledge and 
understanding of those involved. The future study is the impact of such operation implemented. The information acquired will 
be an integral part that enhances laboratory qualities to drive the manufacturing and service sectors of Thailand substantially.  
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1. บทน�า (Introduction)
ห้องปฏบัิตกิารท่ีเก่ียวกับสารเคม ีหรอื Chemical laboratories 

ตามนิยามของมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม เลขท่ี มอก. 2677 
เรื่อง ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่
เก่ียวกับสารเคม ีหมายถึง สถานทีท่ี่มกีารใช้สารเคมใีนกระบวนการ 
เช่น การวิจัย การเรียนการสอน การทดสอบ สอบเทียบ [1] ห้อง
ปฏิบัติการท่ัวไปมีการใช้ทรัพยากรพลังงานต่อตารางฟุตมากกว่า
ห้องท�างานประเภทอื่น จากกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ เช่น การใช ้
เครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความซับซ้อน 
และใช้พลังงานสูง การด�าเนินการกิจกรรมที่ต้องท�าในปฏิบัติการ
ตลอดวัน (Around-the-clock operations) หรือการดึงอากาศ 
100% จากบรรยากาศภายนอก เพ่ือใช้ในระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศของห้องปฏิบัติการ รวมถึงปัจจัยอื่นที่ใช้ใน
กระบวนการที่ต้องพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ท�าให้
ความสมัพันธ์ของกิจกรรมทีป่ฏิบตัใินห้องปฏิบตักิารมคีวามซบัซ้อน
ยิ่งขึ้น และใช้ทรัพยากรมากขึ้น อีกประการหนึ่งห้องปฏิบัติการมัก
เก่ียวข้องกับสารเคมีอันตราย ซึ่งนอกจากจะมีผลต่อสุขภาพของ 
ผู้ที่เก่ียวข้องแล้ว ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุผลดัง
กล่าวจงึมกีารรเิริม่โครงการด้านการจดัการห้องปฏบิตักิารแนวใหม่  
ที่มุ ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy  
efficiency) และผลการปฏิบตังิานด้านสิง่แวดล้อม (Environmental 
performance) ของห้องปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน โดยส�านักงาน
ปกป้องสิง่แวดล้อม (Environmental Protection Agency) ร่วมกับ 
กระทรวงพลังงาน (Department of Energy) ของประเทศ
สหรฐัอเมริกาภายใต้โครงการ Labs21 : Labs for the 21st Century 
Program [2] ท�าให้เกิดการด�าเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการของ
ประเทศสหรัฐอเมรกิาอย่างต่อเน่ือง เช่น โครงการ Green Laboratory  
Certification ของ University of Wisconsin [3] โครงการ Green 
Labs Program ของ Harvard University [4]  และโครงการ Green 
Lab Program ของ University of Washington [5] นอกจากสถาบนั
การศึกษาแล้วยังมีการด�าเนินการในหน่วยงานของทุกภาคส่วน  
ที่มีห้องปฏิบัติการหรืออาคารปฏิบัติการที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูง  
ซึ่งมีการใช้ค�าว่า Green laboratories หรือห้องปฏิบัติการสีเขียว 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาตามแนวคิดนี้ ต่อมามีการขยายผลของ
โครงการ Labs21 ในระดบัสากล ด้วยการจดัตัง้องค์การไม่แสวงหา
ผลก�าไร International Institute for Sustainable Laboratories 
(I2SL) ทีส่นบัสนนุแนวคดินี ้[6] และรเิริม่การใช้ค�าว่า Sustainable 
laboratories หรือห้องปฏิบัติการที่ยั่งยืน  

ส�าหรบัการจดัการห้องปฏบิตักิารสเีขียวทีป่ลอดภัยและย่ังยนื
นั้น จ�าเป็นต้องลดการใช้พลังงาน น�้า รวมทั้งใช้ทรัพยากรได้อย่าง 
คุม้ค่าและมปีระสทิธิภาพ ในทีน้ี่ขอยกตวัอย่างการใช้พลงังานและ 
น�้าของห้องปฏิบัติการ เช่น การใช้ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต�่า (Ultra-low  
temperature freezers) เพ่ือรักษาสภาพของตัวอย่างที่ต้องการ 

ศึกษา สามารถใช้พลังงานเท่ากับพลังงานท่ีใช้ในบ้านท้ังวัน  
เครื่องมือที่ใช้ส�าหรับนึ่งฆ่าเชื้อโดยใช้ไอน�้าร้อนและแรงดันสูง  
(Autoclaves) สามารถใช้ปรมิาณน�า้เท่ากับหรอืมากกว่า 60 แกลลอน 
ต่อรอบ หรอืการใช้เครือ่งผลติน�า้ปราศจากไอออน (Deionized water)  
สามารถใช้ปริมาณน�้ามากถึง 3 แกลลอน ในการท�าน�้าปราศจาก
ไอออนปริมาณเพียง 1 แกลลอน [7] นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการที่มี
การใช้สารเคมนัีน้ท�าให้เกิดขยะและของเสยีอนัตราย ซึง่หากมกีาร
บริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม หรือการกระท�าโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
อาจท�าให้มกีารปล่อยสารพิษสูแ่หล่งน�า้ บรรยากาศ ทีจ่ะตกค้างและ 
หรอืท�าลายสิง่แวดล้อมได้ ห้องปฏิบตักิารจงึนบัว่าเป็นแหล่งก�าเนิด
มลพิษต่อสิง่แวดล้อม และจ�าเป็นจะต้องมรีะบบการจดัการสารเคมี
ทีเ่ป็นสเีขียว เช่น การแทนท่ีด้วยสารท่ีมคีวามเป็นอนัตรายน้อยกว่า  
การใช้ 5R ในการจัดการขยะหรือของเสียอันตราย หรือการใช้
เทคโนโลยีสะอาด 

แต่ถึงอย่างไร การจัดการห้องปฏิบัติการให้เป็นสีเขียว  
มีค่าใช้จ่ายท่ีสูง เช่น การออกแบบหรือปรับปรุงโครงสร้างห้อง
ปฏิบัติการ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ 
ที่ช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นการลงทุนที่มากกว่าการจัดการ 
ห้องปฏิบัติการทั่วไป ถึงอย่างไรก็ตาม การลงทุนกับการจัดการ 
ห้องปฏิบัติการสีเขียวจะเกิดความคุ้มค่าในระยะยาว [2,6] เช่น 
การติดตั้งระบบประหยัดพลังงานในตู้ดูดไอระเหยสารเคมีซึ่งมี 
ค่าใช้จ่ายสูง สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าต่อปี ได้มากกว่าการติดตั้ง 
ตูด้ดูไอระเหยสารเคมท่ีีมค่ีาใช้จ่ายน้อยกว่า ทีไ่ม่มรีะบบนี ้ค่าไฟฟ้า 
ต่อปีที่ลดลงจะท�าให้สามารถคืนทุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งได้
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี รวมท้ังประหยัดค่าไฟฟ้าต่อปีได้ใน
ระยะยาว การลงทุนเพ่ือวัตถุประสงค์ของห้องปฏิบัติการสีเขียว 
จึงเป็นการลงทุนท่ีคุ ้มค่า และเป็นการอนุรักษ์พลังงานที่เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีคุณค่าได้อย่างยั่งยืน [8]

การน�าหลักการของห้องปฏิบัติการสีเขียวมาใช้กับห้องปฏิบัติ
การในประเทศไทย เป็นการด�าเนินการท่ีส�าคัญในการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ต้องการการ
พัฒนาท่ีมุ่งสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน  
ที่มีการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพ่ือลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด ไม่ท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมและสูญเสียความสมดุล ซึ่งนับว่าเป็นการ
แก้ปัญหาและจุดอ่อนของการรักษาฐานการผลิตและให้บริการ
ของประเทศ

งานวจิยันีม้วัีตถุประสงค์เพ่ือส�ารวจความคดิเหน็ของผูท้�างาน
ในห้องปฏิบตักิารทีม่กีารใช้สารเคม ีเรือ่งการจดัการห้องปฏบิตักิาร
สเีขยีวในประเทศไทย เก่ียวกับความรูค้วามเข้าใจเบือ้งต้นเก่ียวกับ
ห้องปฏิบัติการสีเขียว และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการ
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ห้องปฏิบตักิารสเีขยีว ข้อมลูนีส้ามารถน�าไปใช้ประกอบการเตรยีม
ความพร้อมสู่การพัฒนาห้องปฏิบัติการสีเขียวที่ย่ังยืนตามกระแส
โลก รวมท้ังยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมในภาคการผลติและการบรกิารของประเทศให้แข่งขนั
ได้ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

2. วิธีการวิจัย (Experimental methods)
การวิจยัเชงิส�ารวจ (survey research) มขีัน้ตอนการด�าเนนิการ  

ดังนี้
2.1 การออกแบบแบบสอบถาม
แบบสอบถามมีทั้งค�าถามปลายเปิดและค�าถามปลายปิด

เพื่อเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ และมีการตรวจสอบความถูกต้อง 
(validity) โดยทดลองใช้แบบสอบถามกับกลุ่มบุคคลที่ท�างานใน
ห้องปฏิบัติการ หรือท�างานเก่ียวข้องกับห้องปฏิบัติการ จ�านวน 
64 คน เพ่ือน�าข้อมูลท่ีได้มาพัฒนาปรับปรุงแบบสอบถาม จนได้ 
แบบสอบถามท่ีมีคุณภาพ และยังมีการตรวจสอบความเที่ยง  
(reliability) ด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยก�าหนดเกณฑ์
การพิจารณาค่าความเที่ยงต้องมีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป

2.2 การก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จากการสืบค้นข้อมูลจากองค์กรของรัฐท่ีเก่ียวข้องกับห้อง

ปฏิบัติการ ไม่พบฐานข้อมูลที่ระบุจ�านวนท้ังหมดของบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี และไม่พบจ�านวน
ทั้งหมดของหน่วยงานท่ีมีห้องปฏิบัติการในประเทศ ดังนั้นการ
ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณีนี้ จึงใช้สูตรค�านวณของ 
คอแครน (W.G. Cochran) ไม่ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอน 
แต่ทราบว่ามีจ�านวนมาก และไม่ทราบค่าสัดส่วนของประชากร  
สูตรค�านวณของคอแครน (W.G. Cochran)

    n = Z2 / 4e2

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมให้

เกิดขึ้นได้
Z = ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่น 
โดยก�าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งมีค่า Z = 1.96 ระดับ

ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมให้เกิดขึ้นได้ในการ
ศกึษาวิจยันี ้คอื 3% หรือ e = 0.03 ขนาดของกลุม่ตวัอย่างทีต้่องการ
โดยใช้สูตรนี้เท่ากับ

n = Z2 / 4e2

n = (1.96)2 / 4(0.03)2

n = 1067.11 ~ 1,068 หน่วย
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ คือ 1,068 หน่วย
2.3 การเลือกตัวอย่าง
ตัวอย่างเป็นกลุ ่มผู ้ เข ้ารับการฝึกอบรมจากฐานข้อมูล 

ของส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร ์ห ้องปฏิบัติการ  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จ�านวนทั้งหมด 3,600 หน่วยตัวอย่าง
2.4 การเก็บข้อมูล
การส�ารวจตัวอย่างใช้การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 

จ�านวน 3,600 ฉบบั และท�าการส�ารวจตวัอย่างจากกลุม่ผูเ้ข้ารบัการ 
ฝึกอบรมโดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม ณ จดุบรกิารฝึกอบรมของ
กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร เพ่ือให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมกรอกข้อมลูเอง 
(Self-enumeration) จ�านวน 1,200 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 4,800 ฉบับ  
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 ถึงเดอืนมถุินายน 2559 แบบสอบถาม 
ในการศึกษาวิจัยนี้ประกอบด้วย

1) สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2) ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการสีเขียว
3) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจดัการห้องปฏบิตักิารสเีขยีว

ในประเทศไทย
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมลูทัง้หมดน�ามาวิเคราะห์ด้วยสถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive 

statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ สัดส่วนและร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
การกระจาย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และการจัดอันดับด้วย 
ค่าถ่วงน�้าหนัก เพ่ือหาข้อสรุปของประเด็นที่ต้องการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

3. ผลและวิจารณ์ (Results and discussion)
จากแบบสอบถามจ�านวนท้ังหมด 4,800 ฉบบั ได้แบบสอบถาม

ตอบกลับคืน จ�านวน 2,266 ฉบับ (ร้อยละ 47.2) เพ่ือให้กลุ่ม
ตวัอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผูวิ้จยัได้คัดเฉพาะ
แบบสอบถามที่ผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุว่า ท�างานในห้องปฏิบัติ
การเท่านัน้ ซึง่ได้แบบสอบถามส�าหรบัการวิเคราะห์และประมวลผล  
จ�านวน 2,112 ฉบับ  

3.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์สถานภาพของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเป็นข้อมูล 

ด้านลักษณะประชากรที่ เ ก่ียวข ้องกับผู ้ตอบแบบสอบถาม  
(n = 2,112) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
(ร้อยละ 69.0) มีอายุระหว่าง 26 - 40 ปี (ร้อยละ 66.0) มีการศึกษา
สงูสดุทีร่ะดบัปรญิญาตร ี(ร้อยละ 68.3) มปีระสบการณ์การท�างาน
ในห้องปฏิบัติการ ระหว่าง 1–5 ปี (ร้อยละ 40.3) และท�างานอยู่ใน
ห้องปฏิบัติการทดสอบ (ร้อยละ 68.3)

นอกจากน้ี มีข้อค�าถามในแบบสอบถามถึงสารเคมีที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดระบุสารใดสาร
หนึ่งในข้อค�าถามนี้ (ตารางที่ 1) ข้อค�าถามนี้เป็นการยืนยันว่ากลุ่ม
ผู้ตอบแบบสอบถามตรงกับเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ได้แก่ ผู้ท่ีท�างานใน
ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี

~
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ตารางที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 2,112)

หมายเหตุ  * ค�าถามนี้ให้ผู้กรอกแบบสอบถามเลือกค�าตอบได้มากกว่า 1 ค�าตอบ ซึ่งการค�านวณร้อยละ โดยการน�าความถี่ของการเลือก 
  ค�าตอบนั้น ๆ หารด้วยจ�านวนรวมของค�าตอบทั้งหมดแล้วคูณด้วย 100

  จ�านวน ร้อยละ

เพศ ชาย 498 23.6

 หญิง 1,457 69.0

 ไม่ระบุ 157 7.4

อายุ 18 - 25 297 14.1

 26 – 40 1,395 66.0

 41 – 50 309 14.6

 มากกว่า 50 52 2.5

 ไม่ระบุ 59 2.8

ระดับการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า 66 3.1

 อนุปริญญา 107 5.1

 ปริญญาตรี 1,442 68.3

 ปริญญาโท 435 20.6

 ปริญญาเอก 51 2.4

 ไม่ระบุ 11 0.5

ประสบการณ์การท�างานใน น้อยกว่า 1 ปี 116 5.5

ห้องปฏิบัติการ 1 - 5 ปี 851 40.3

 6 - 10 ปี 523 24.8

 11 - 15 ปี 291 13.8

 16 - 20 ปี 174 8.2

 มากกว่า 20 ปี 149 7.0

 ไม่ระบุ 8 0.4

 ภารกิจของห้องปฏิบัติการที่ท�างาน*   ทดสอบ 1,812 68.3

 วิจัย 385 14.5

 สอบเทียบ 226 8.5

 การเรียนการสอน 157 5.9

 อื่น ๆ (ไม่ระบุ) 73 2.8

สารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ* สารกัดกร่อน 1,534 23.4

 ของเหลวไวไฟ 1,261 19.2

 แก๊ส 1,115 17.0

 สารออกซิไดซ์และเปอร์ออกไซด์ 1,022 15.6

 สารพิษและสารติดเชื้อ 600 9.2

 ของแข็งไวไฟ 471 7.2

 วัตถุระเบิด 288 4.4

 สารกัมมันตรังสี 142 2.2

 สารอื่น ๆ (ไม่ระบุ) 115 1.8
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3.2 ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการสีเขียว
การศกึษานีม้สีมมุตฐิานว่ากลุม่ผูต้อบแบบสอบถามจะต้องเป็นผูม้คีวามรูค้วามเข้าใจ และหรอืมีประสบการณ์โดยตรงหรอืทางออ้ม

เก่ียวกับห้องปฏบิตัสิเีขยีว ซึง่เป็นองค์ประกอบหนึง่ในการสะท้อนความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการจดัการห้องปฏบิตักิารสเีขยีว การเก็บข้อมลูใช้ชดุ
ค�าถาม จ�านวน 2 ชุด ผลการวิเคราะห์ชุดค�าถามที่ 1 ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ความคิดเห็น (ร้อยละ) ของผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดงความคิดเห็นต่อชุดค�าถามที่ 1 

จากผลการศกึษาของชดุค�าถามท่ี 1 (ตารางท่ี 2) แม้ว่าผูต้อบแบบสอบถาม ร้อยละ 56.1 จะเคยได้ยินค�าท่ีเก่ียวข้องกับห้องปฏิบติัการ 
สเีขยีว และร้อยละ 18.7 คดิว่าตนเองมคีวามรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัการจดัการห้องปฏบิตักิารสเีขยีว แต่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (คดิเป็น 
ร้อยละ 65.3 - 92.1) มีความเข้าใจว่าห้องปฏิบัติการสีเขียวเป็นห้องปฏิบัติการที่มีการบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน 
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และมกีารใช้ทรพัยากรมากกว่าห้องท�างานทัว่ไป รวมท้ังมกีารใช้สารเคมทีีส่ามารถก่อให้เกิดปัญหาทางสิง่แวดล้อม 

1. ห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการรับรอง  
ISO/IEC 17025 มีการจัดการห้อง
ปฏิบัติการที่เป็นสีเขียว

2. ห ้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร สี เ ขี ย ว มี ก า ร
ออกแบบและปรับปรุงโครงสร ้าง
โดยใช้เทคโนโลยีที่ท�าให้ลดการใช้
พลังงาน

3 ห้องปฏิบัติการสีเขียวมีการลงทุน
สงูกว่าห้องปฏิบัตกิารท่ัวไป แต่มคีวาม 
คุ้มค่าในระยะยาว

รูปที่ 1 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่แสดงความคิดเห็นต่อชุดค�าถามที่ 2

ประเด็นค�าถาม ไม่ระบุ
   ความคิดเห็น (ร้อยละ) 

  ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 

1. ท่านเคยได้ยินค�าว่า ห้องปฏิบัติการสีเขียว (Green Laboratory) หรือ  1,185 367 509 509

ห้องปฏิบัติการปลอดภัยที่ยั่งยืน (Sustainable Laboratory) (56.1) (17.4) (24.1) (2.4)

2. ห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี เป็นแหล่งก�าเนิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 1,679 212 171 50

  (79.5) (10.0) (8.1) (2.4)

3. ห้องปฏิบัติการทั่วไปมีการใช้พลังงานน�้าและไฟฟ้าต่อตารางเมตร  1,379 236 441 56

มากกว่าห้องท�างานประเภทอื่น ๆ  (65.3) (11.2) (20.9) (2.6)

4. ห้องปฏิบัติการสีเขียว หมายถึง ห้องปฏิบัติการที่มีการบริหารจัดการ 1,837 42 181 52

เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ท�างาน อาคารสถานที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง (87.0) (2.0) (8.6) (2.4)

5. ห้องปฏิบัติการสีเขียว หมายถึง ห้องปฏิบัติการที่มีการบริหารจัดการเพื่อ 1,562 155 341 54

ประหยัดพลังงาน  (74.0) (7.3) (16.1) (2.6)

6. ห้องปฏิบัติการสีเขียว หมายถึง ห้องปฏิบัติการที่มีการบริหารจัดการที่เป็น 1,945 6 113 48

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (92.1) (0.3) (5.3) (2.3)

7. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียว 394 649 1,020 49

  (18.7)  (30.7) (48.3) (2.3)
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ชดุค�าถามที ่2 มปีระเดน็ค�าถาม 3 ข้อ โดยผลการวิเคราะห์สดัส่วนความคดิเหน็ (ร้อยละ) ของกลุม่ผูต้อบแบบสอบถาม (รปูที ่1) พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 45.6 เข้าใจความสัมพันธ์ของการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และการจัดการ 
ห้องปฏิบัติการสีเขียว ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวไม่ครอบคลุมกฎหมายและข้อก�าหนดด้านความปลอดภัย หรือมีข้อก�าหนดที่เกี่ยวกับสถานที่
และภาวะแวดล้อมทีเ่ป็นการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมของห้องปฏิบตักิาร [9] รวมถึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (คดิเป็นร้อยละ 77.5–76.3) 
มีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ห้องปฏิบัติการสีเขียวมีการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน และเป็นห้องปฏิบัติการท่ีให้ความ
คุ้มค่าในระยะยาว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในหลักการที่ส�าคัญของห้องปฏิบัติการสีเขียว

3.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียวในประเทศ
การส�ารวจนี้ใช้ค�าถามปลายปิดและค�าถามปลายเปิดในการศึกษาความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องการพัฒนาการจัดการ

ห้องปฏิบัติการทั้งในระดับองค์กรและประเทศ
 3.2.1 มุมมองเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการสีเขียว
 จากผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น (หัวข้อที่ 2) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถสื่อหรือแปลความหมายของห้อง 

ปฏิบตักิารสเีขยีวเบือ้งต้นได้ การให้ข้อเสนอแนะในเรือ่งทีท่ราบหลกัการส�าคญัจะเป็นการสือ่สารมมุมองของผูต้อบแบบสอบถาม ทีส่ามารถ
น�ามาวิเคราะห์และประมวลผลได้อย่างสมเหตุสมผล การศึกษาทรรศนะของผู้ตอบแบบสอบถามเริ่มต้นด้วย 2 ประเด็นค�าถาม ได้แก่

ข้อที่ 1. ท่านเห็นความส�าคัญและต้องการให้ห้องปฏิบัติการของท่านมีการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียว  
ข้อที่ 2. การพัฒนาห้องปฏิบัติการของประเทศไปสู่การจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียว มีความส�าคัญและเป็นประโยชน์ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูในข้อที ่1 ผูต้อบแบบสอบถาม ร้อยละ 86.6 เหน็ด้วย ร้อยละ 8.9 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 2.5 ไม่เหน็ด้วย และร้อยละ 2.0  

ไม่ระบุ ส่วนข้อที่ 2 พบว่า ร้อยละ 94.2 เห็นด้วย ร้อยละ 3.4 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 0.1 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 2.3 ไม่ระบุ แสดงให้เห็นว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (คิดเป็นร้อยละ 86.6–94.2) มีมุมมองหรือทัศนคติเชิงบวก เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการสีเขียว

 3.2.2 บทบาทของภาครัฐและภาคประชาชน 
 การศกึษาบทบาทของภาครฐัและภาคประชาชนเบือ้งต้นจะเป็นข้อมลูส�าคญั ท่ีจะทราบแนวคดิของผูต้อบแบบสอบถามด้านการ 

บูรณาการในการพัฒนาการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียวในประเทศไทย หรือการใช้พลังประชารัฐในการด�าเนินการ การส�ารวจใช้ค�าถาม
ปลายปิดให้ผูต้อบแบบสอบถามเลอืกประเด็นทีเ่ห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และให้เรยีงล�าดบัประเดน็ท่ีคดิว่ามคีวามส�าคัญจากมาก (อนัดบัที ่1)  
ไปน้อย (อันดับที่ 3) การประมวลผลใช้การนับความถี่ของการให้อันดับความส�าคัญของแต่ละประเด็น และน�ามาค�านวณค่าถ่วงน�้าหนัก 
(ตารางที่ 3) จากการศึกษานี้ท�าให้ทราบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญกับบทบาทของภาครัฐเป็นอันดับแรก ถัดมาจึงเป็นภาค
ประชาชน

ตารางที่ 3 ความถี่ (ค่าถ่วงน�้าหนัก) ของความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐและภาคประชาชนเบื้องต้น

 3.2.3 ข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาการจัดการห้องปฏิบัติการภายในองค์กร
 การเก็บข้อมลูเบือ้งต้นในการพัฒนาการจดัการห้องปฏิบติัการภายในองค์กรจากทุกภาคส่วน ได้จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีท�างาน

ในหน่วยงานประเภทต่าง ๆ โดยร้อยละ 57.3 ท�างานอยู่ในองค์กร บรรษัท บริษัท หรือนิติบุคคล ร้อยละ 32.8 ท�างานอยู่ในหน่วยงานใน
ก�ากับของรัฐที่ไม่ใช่สถานการศึกษา (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ หรือหน่วยงานที่ใช้อ�านาจรัฐ 
หรอืกลไกของรฐั) ร้อยละ 8.8 ท�างานอยู่ในสถาบนัการศึกษา และมเีพียงส่วนน้อย ร้อยละ 1.1 ไม่ระบหุน่วยงาน การส�ารวจและการวิเคราะห์ 
ประมวลผลใช้วิธีการเช่นเดียวกันกับข้อ 3.2.1 ผลการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 4

               ล�าดับความส�าคัญความถี่

 บทบาทของภาครัฐและภาคประชาชน เห็นด้วย                         (ค่าถ่วงน�้าหนัก)

  (ร้อยละ) อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 รวม

1. รัฐบาลควรมีนโยบายเพื่อให้ผู้ท�างานตระหนักถึงการจัดการ 1,914 1,109 638 210 1,957

ห้องปฏิบัติการสีเขียว  (90.6) (3,327) (1,276) (210) (4,813)

2. รัฐบาลควรก�าหนดแนวทางที่เป็นมาตรฐานในการจัดการ 1,905 433 1,101 423 1,957

ห้องปฏิบัติการสีเขียวของประเทศไทย (90.2) (1,299) (2,202) (423) (3,924)

3. ประชาชนควรได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการห้องปฏิบัติการ 1,901 415 218 1,324 1,957

สีเขียวเพิ่มมากขึ้น  (90.0) (1,245) (436) (1,324) (3,005)
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จากตารางท่ี 4 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าบุคลากรเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียวภายในองค์กร  
โดยเน้นเรื่องความตระหนักรู้ (อันดับที่ 1) และความรู้ของบุคลากรในองค์กร (อันดับที่ 2) ถัดมาจึงเป็นเรื่องการสนับสนุนด้านทรัพยากร
ของห้องปฏิบัติการ

 3.2.4 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียวในประเทศ
 การใช้ค�าถามปลายเปิดในการศกึษาบรบิทการพัฒนาการจดัการห้องปฏิบตักิารสเีขยีวในประเทศ เป็นวิธีการท่ีผูต้อบแบบสอบถาม 

สามารถเขียนข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระด้วยค�าพูดของตนเอง โดยให้เขียนข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวกับความต้องการ ความพร้อม  
หรอือปุสรรคในการพัฒนาการจดัการห้องปฏิบตักิารสเีขยีวในประเทศและองค์กร ซึง่รวบรวมได้ 229 ความคดิเหน็ การจดักลุม่ความคดิเหน็ 
ที่เหมือนกันบริบทการด�าเนินการในประเทศและในองค์กร สรุปได้ดังนี้ 

  3.2.4.1 บริบทการด�าเนินการในประเทศ
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าบริบทการพัฒนาจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียวในประเทศนั้น บทบาท

จากภาครฐัมคีวามส�าคญัมากท่ีสดุ โดยต้องการสนับสนนุส่งเสรมิท่ีเป็นรปูธรรมและมคีวามต่อเน่ือง ตลอดจนเสนอแนวทางการสนบัสนุน
ส่งเสรมิในหลายด้าน การประมวลผลใช้การสรปุใจความส�าคญัของแต่ละความคดิเห็น นับความถ่ีของความคดิเหน็ในประเด็นหลกั เพ่ือน�า 
มาเรียงล�าดับที่ส�าคัญจากมากไปน้อย และยกตัวอย่างความคิดเห็นที่สนับสนุนประเด็นหลัก สรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

ล�าดับที่ 1 : การสนับสนุนส่งเสริมด้านการให้ความรู้และการรณรงค์ ข้อเสนอแนะนี้เกิดจากการที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความคดิเห็นถึงค�าว่า “ห้องปฏิบตักิารสเีขียว” ยังไม่แพร่หลาย หรอืต้องการทราบเก่ียวกับห้องปฏิบตักิารสเีขียว และ ข้อด ี– ข้อเสยี ในการ 
ด�าเนินการ โดยเสนอแนะแนวทางการให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน เช่น 

• การจัดท�าแผนการฝึกอบรม การจัดอบรม การจัดสัมมนา การประชุม การถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ 
• การพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียว 
• การจัดท�าห้องปฏิบัติการสีเขียวต้นแบบของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานอื่นศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชม
• การให้ความรู้กับเยาวชนเพื่อปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม ที่เริ่มต้นตั้งแต่ที่บ้าน ในสถาบันการศึกษา สังคม 

จนถึงระดับประเทศ เพื่อที่จะเป็นอนาคตต่อไป
• การจัดท�าหลักสูตรส�าหรับนักเรียน นักศึกษา และหรือบรรจุลงในแผนการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากน้ี ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลแนวทางการรณรงค์ เพ่ือกระตุ้นประชาชนให้มีความตระหนัก เห็นถึงความส�าคัญและ

ประโยชน์ของแนวคิดนี้ เช่น 

ตารางที่ 4  ความถ่ี (ค่าถ่วงน�า้หนกั) ประเดน็เบือ้งต้นท่ีจ�าเป็นและส�าคญัต่อการจดัการห้องปฏบิตักิารสเีขียวภายในองค์กรของผูต้อบแบบ 
 สอบถาม

     ล�าดับความส�าคัญ   รวม

 ประเด็นที่จ�าเป็นต่อการจัดการห้องปฏิบัติการ เห็นด้วย   ความถี่   ความถี่

 สีเขียวภายในองค์กรของท่าน (ร้อยละ)   (ค่าถ่วงน�้าหนัก)   (ค่าถ่วง

   อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 อันดับที่ 4 อันดับที่ 5 น�้าหนัก) 

1. การตระหนักรู้ของคนในองค์กรและผู้ท�างาน 2056 1,086 293 261 161 270 2,071

เกี่ยวกับความส�าคัญและประโยชน์ของการจัดการ (97.3) (5,430) (1,172) (783) (322) (270) (7,977)

ห้องปฏิบัติการสีเขียว   

2. บุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการ 2,052 257 738 560 359 151 2,065

ห้องปฏิบัติการสีเขียว  (97.2) (1,285) (2,952) (1,680) (718) (151) (6,786)

3. สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อจัดท�า 2,043 55 250 466 593 700 2,064

ห้องปฏิบัติการสีเขียว  (96.7) (275) (1,000) (1,398) (1,186) (700) (4,559)

4. งบประมาณในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 2,027 421 427 300 562 358 2,068

ให้เป็นห้องปฏิบัติการสีเขียว (96.0) (2,105) (1,708) (900) (1,124) (358) (6,195)

5. การฝึกอบรมด้านการจัดการห้องปฏิบัติการ 2,052 253 360 482 391 583 2,069

สีเขียวให้กับบุคลากรในองค์กร (97.2) (1,265) (1,440) (1,446) (782) (583) (5,516)
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• การส่งหนงัสอืเชญิชวนให้หน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางสเีขยีว 
• การชี้แจงให้ผู้บริหารมีความเข้าใจและตระหนักถึงความ

ส�าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ
• การส่งเสรมิให้มกีารเลอืกใช้เครือ่งมอื/อปุกรณ์ในห้องปฏิบตัิ

การ ทีต่ดิฉลากสิง่แวดล้อม เช่น ฉลากเขยีว ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 
5 หรือฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ

• การสือ่สารหรอืการประชาสมัพันธ์ข้อมลูต่าง ๆ  ควรค�านงึถึง
ประโยชน์ทีห่น่วยงานต่าง ๆ  จะได้รบัในระยะยาว หรอืการให้ข้อมลู
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ ผลก�าไร - ขาดทุน และความคุ้มค่า 
ซึ่งอาจสะท้อนแนวคิดของผลตอบแทน ที่ประเมินค่าเป็นเงินไม่ได้ 
เพ่ือจะท�าให้ผูบ้รหิารองค์กรและผูท้�างานทีเ่ก่ียวข้องกับห้องปฏบิตัิ
การ มีความสนใจและใส่ใจในการจัดการสีเขียว

ล�าดบัท่ี 2 : การก�าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ แผนการส่งเสรมิ 
ด้านการพัฒนาการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียวที่ชัดเจน รวมทั้งมี
การติดตามผลการด�าเนินการ โดยต้องการให้ภาครัฐเป็นต้นแบบ
และเป็นผู้น�าในขับเคลื่อนการพัฒนา เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ในการ 
ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง แนวทาง
การด�าเนินการที่เสนอแนะ เช่น 

• การจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบท่ีชัดเจนในการสนับสนุน
การด�าเนินการให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

• การสนบัสนนุการด�าเนนิการอืน่ เช่น การให้ข้อมลูเทคโนโลยี
หรืองานวิจัยใหม่ ๆ ท่ีจะเป็นวิธีการในการพัฒนาการจัดการห้อง
ปฏิบัติการสีเขียว

ล�าดบัท่ี 3 : การออกกฎหมายเพ่ือเป็นการควบคมุให้ทุกองค์กร
ได้ปฏบิตัใินทศิทางเดยีวกัน หรือการก�าหนดแนวทาง มาตรการ หรอื
มาตรฐาน โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ เช่น

• ภาครฐัควรจดัการอบรม/สมัมนา/ประชมุเก่ียวกับห้องปฏิบตัิ
การสเีขียวให้กบับุคลากรจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ก่อนการก�าหนด
แนวทาง มาตรการ หรือมาตรฐานในการจัดการห้องปฏิบัติการ 
สีเขียว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน และ
เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

• การก�าหนดแนวทาง หรือการปรับปรุงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 
ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมต่อสถานการณ์
ปัจจบุนั ส�าหรบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในทกุภาคส่วน เช่น การพิจารณา 
ถึงการจดัการหรอืระบบของห้องปฏิบตักิาร ทีไ่ม่ใช่ห้องปฏบิตักิารที่
สร้างใหม่ ให้สามารถปฏิบัติได้ และหรือสามารถได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐาน

• การก�ากับดูแลและตรวจสอบห้องปฏิบัติการอย่างจริงจัง  
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 

• กฎหมายควรมบีทลงโทษต่อหน่วยงานทีไ่ม่ปฏบิตัติามกฎหมาย
ล�าดับที่ 4 : การจัดหาที่ปรึกษา หรือการเป็นที่ปรึกษา เพื่อให ้

ค�าแนะน�า ข้อมลู และช่วยแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  เพ่ือเอือ้ 
ให้เกิดการน�าแนวคดิไปประยุกต์ใช้กับห้องปฏิบตักิารนัน้ๆ ได้อย่าง

เหมาะสม ตัวอย่างปัญหาที่ต้องการค�าปรึกษา เช่น ห้องปฏิบัติการ
ทีเ่ปิดมานานแล้ว ควรมกีารปรบัปรงุสิง่ใดก่อนภายใต้งบประมาณ
ที่จ�ากัด

ล�าดับที่ 5 : การสร้างแรงจูงใจ เพื่อท�าให้องค์กรและผู้ปฏิบัติ
การเกิดความมุ่งมั่นในการด�าเนินการ หรือเป็นก�าลังใจให้ห้อง
ปฏิบัติการที่ด�าเนินการ เช่น 

• การให้รางวัล การลดภาษีให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมการ
ด�าเนินการ การให้ตราสัญลักษณ์ หรือการสนับสนุนงบประมาณ

• การให้แนวทางหรอืกระบวนการปฏิบตัโิดยให้เกิดค่าใช้จ่าย
น้อยที่สุด มุ่งเน้นการประหยัดเพื่อลดการสิ้นเปลืองต่อองค์กร หรือ
แนวทางในปรบัปรงุห้องปฏบิตักิารท่ีใช้เงนิลงทนุน้อยแล้วสามารถ
คืนทุนให้องค์กร ท่ีมีประสิทธิผลในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เช่น  
การลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) 

• การให้ข้อมูลวิธีการในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการก่อนการ
ใช้งบประมาณ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ล�าดับท่ี 6 : การสร้างการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานในทุกภาคส่วน ท้ังนี้ เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นพร้อมทั้งปัญหาและแนวทางแก้ไขของแต่ละองค์กร เช่น 

• การจัดประชุมหารือด้านนโยบาย การวางแผน แนวทาง 
กฎหมายหรอืข้อก�าหนดทีเ่ก่ียวข้อง ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครฐั  
เอกชน และสถาบันการศึกษา 

• การส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพ่ือการแบ่งปัน
สารเคมีระหว่างหน่วยงาน

  3.2.4.2 บริบทการด�าเนินการในองค์กร
  การประมวลผลความคดิเห็นเก่ียวกับบรบิทการด�าเนนิการ 

ในองค์กรใช้วิธีการเช่นเดียวกันกับข้อ 3.4.1 ซึ่งพบว่าผู้ตอบแบบ 
สอบถามเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณในองค์กรเป็นอุปสรรคมาก
ทีส่ดุ ถัดมาจงึเป็นความพร้อมของห้องปฏิบตักิาร รวมท้ังเหน็ว่าองค์
ประกอบหลักของความส�าเร็จในการพัฒนาการจัดการห้องปฏิบัติ
การสเีขยีวภายในองค์กร ได้แก่ บทบาทของผูบ้รหิารองค์กรมคีวาม
ส�าคัญเป็นอันดับที่ 1 ต่อมาจึงเป็นประเด็นที่ต้องการการสนับสนุน
ในเรื่องต่าง ๆ สรุปข้อเสนอแนะได้ดังนี้

ล�าดบัที ่1 : ผูบ้รหิารทุกระดบัขององค์กรควรเหน็ความส�าคญั 
ประโยชน์ และมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับการจดัการห้องปฏบิตักิาร 
สีเขียว ก�าหนดนโยบายและแผน แนวทางการด�าเนินการที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรม รวมทั้งแสดงความเป็นผู้น�าและแบบอย่างที่ดี และที่
ส�าคัญคือ ตัวอย่างข้อแนะน�าแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เช่น 

• การก�าหนดแนวปฏิบัติของห้องปฏิบัติการ กฎระเบียบ หรือ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ รวมท้ังพัฒนาการ
จดัการให้มกีารปรบัปรงุการด�าเนนิการในห้องปฏบิตักิารอย่างเป็นระบบ

• การก�าหนดมาตรฐานที่ใช ้ในหน่วยงานให้สอดคล้อง 
กับมาตรฐานอื่น ๆ เช่น International Organization for  
Standardization (ISO) เพื่อให้ได้การรับรองในระดับนานาชาติ



 http://bas.dss.go.th  63

• การก�าหนดมาตรฐานทีจ่ะใช้ก่อนการก่อสร้างห้องปฏิบตักิาร  
ที่จะเป็นห้องปฏิบัติการสีเขียวในอนาคต จะเป็นการช่วยลด 
งบประมาณในการลงทุนก่อสร้าง

ล�าดับท่ี 2 : การให้ความรู้กับบุคลากรทุกระดับในองค์กร 
รวมท้ังการรณรงค์ และการสื่อสารภายในองค์กร เพ่ือสร้างความ
ตระหนักและสร้างความรู้ความเข้าให้กับบุคลากร 

ล�าดับท่ี 3 : การสร้างให้เกิดความร่วมมือของบุคลากรใน 
ทุกระดับ และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการห้อง
ปฏิบัติการสีเขียวภายในองค์กร เช่น 

• การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างห้อง
ปฏิบัติการ 

• การให้ห้องปฏิบัติการภายในองค์กรร่วมกันในการด�าเนิน
การก�าจัดของเสีย 

• การช่วยกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการสีเขียว และ
แบ่งปันข้อมูลระหว่างห้องปฏิบัติการ 

• การจัดกิจกรรมกระตุ้นการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียว
• การจัดให้มีห้องปฏิบัติการต้นแบบภายในหน่วยงานท่ี

ประสบความส�าเร็จ 
ล�าดับที่ 4 : การสร้างแรงจูงใจ เช่น การขึ้นเงินเดือน การให้

รางวลั การจดัการสวัสดกิารด้านสขุภาพ การประกันความเสีย่ง หรอื
ประกันชีวิตให้ผู้ท�างานในห้องปฏิบัติการ

จากการประมวลผล 3.1 มมุมองเก่ียวกับห้องปฏบิตักิารสเีขียว 
3.2 บทบาทของภาครัฐและภาคประชาชน 3.3 ข้อมลูเบือ้งต้นในการ
พัฒนาการจัดการห้องปฏิบัติการภายในองค์กร และ 3.4 ข้อเสนอ 
แนะแนวทางการพัฒนาการจดัการห้องปฏิบตักิารสเีขยีวในประเทศ 
ทัง้ในบรบิทการด�าเนนิการในประเทศและองค์กร พบว่า ผูต้อบแบบ 
สอบถามเห็นว่าการพัฒนาการจดัการห้องปฏิบตักิารสเีขียวมคีวาม
ส�าคญั (ประมาณร้อยละ 86.6–94.2) และต้องการการสนบัสนนุใน
การด�าเนินการ โดยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาดังกล่าวในระดับ
องค์กรและระดับประเทศท่ีเหมือนกัน ที่จัดว่ามีความส�าคัญมาก
ทีส่ดุ ได้แก่ การก�าหนดนโยบายและทศิทางการด�าเนินงานท่ีชดัเจน 
รองลงมา คือ การให้ความรู้และการรณรงค์ 

4. สรุป (Conclusion)
จากข้อมูลโครงการจะเห็นได้ว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามใน

ห้องปฏิบัติการท่ีมีการใช้สารเคมีส่วนใหญ่มีความตระหนัก และ 
ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในหลักการของห้องปฏิบัติการสีเขียว 
รวมทั้งต้องการพัฒนาการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียว นับว่าเป็น 
การสะท้อนทัศนคติเชิงบวกต่อการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียว 
และต้องการการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง โดยเฉพาะด้านนโยบายและแนวทางการด�าเนนิการท่ีชดัเจน 
รวมท้ังการให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ และการรณรงค์
เพ่ือเสริมสร้างความตระหนัก ประกอบกับการสร้างแรงจูงใจเพ่ือ

สร้างการให้ความร่วมมือ และการสร้างการบูรณาการ ซึ่งความ 
ช่วยเหลอืจะเป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมศกัยภาพบคุลากรห้องปฏบิตัิ
การในประเทศไทย ให้น�าแนวทางการจดัการห้องปฏบิตักิารสเีขียว
ไปประยุกต์ใช้ และเกิดการพัฒนาระบบการจัดการด้านความเป็น
สีเขียวของห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมีในองค์กรต่าง ๆ อันจะ
เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการห้องปฏิบัติการสีเขียว
ในทุกภาคส่วนของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
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