
ประเภทของเสียสารเคมี  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก าหนดประเภทของเสียสารเคมีท่ีเกิดขึ้นภายในห้อง 

ปฏิบัตกิารท้ังหมด 15 ประเภท ดังตอ่ไปน้ี  

1) ประเภทท่ี 1 ของเสียพิเศษ (I: Special Waste) หมายถึง 

ของเสียท่ีมีปฏิกิริยากับน ้าหรือ อากาศ ของเสียท่ีอาจมีการระเบิด (เช่น azide, 

peroxides) สารอินทรย์ี ของเสียท่ีไม่ทราบท่ีมา และของเสียทีเป็นสารก่อมะเร็ง เช่น 

เอทธิเดียมโบรไมด์ เป็นต้น  

2) ประเภทท่ี 2 ของเสียท่ีมีไซยาไนด ์(II: Cyanide Waste) หมายถึง 

ของเสียท่ีมีไซยาไนด์เป็นส่วนประกอบเช่น โซเดียมไซยาไนด ์โปแตสเซียมไซยาไนด์ 

หรือเป็นของเสียท่ีมีสารประกอบเชิงซ้อน ไซยาไนด ์หรือมีไซยาโนคอมเพล็กซ ์เป็น 

องค์ประกอบเช่น Ni(CN)42-เป็นต้น  

 ถ้าผสมกับ ของเสียท่ีมีปรอท (IV: Mercury Waste) ให้จดัเป็นประเภท ของเสีย 

พิเศษ (I: Special  Waste)  

3) ประเภทท่ี 3 ของเสียท่ีมีสารออกซิไดซ ์(III: Oxidizing Waste) หมายถึง 

ของเสียท่ีมีสมบัติ ในการรับอิเล็กตรอน ซึง่อาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารอื่นท าให้เกิด 

ระเบดิได้ เช่น กรดไนตริก, กรด เปอร์คลอริก, กรดซัลฟูริกเข้มข้น(> 60%), 

โซเดียมคลอเรต, โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต,  โซเดียมเปอร์ไอโอเดตและโซเดียมเปอร ์

ซัลเฟต  

 ถ้าผสมกับ ของเสียท่ีมีสารโครเมต (V: Chromate Waste) 

ให้จัดเป็นประเภทของเสียท่ีมีสารโคร เมต (V: Chromate Waste)  

4) ประเภทท่ี 4 ของเสียท่ีมีปรอท (IV: Mercury Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมี 

ปรอทเป็น องค์ประกอบ เช่น เมอร์คิวรี(II) คลอไรด์, อัลคิลเมอร์คิวรี, เศษแก้วแตกจาก 

เทอรโ์มมิเตอร์ปรอท เป็นต้น  

 ถ้าผสมกับ ของเสียท่ีมีไซยาไนด์ (II: Cyanide Waste) ให้จดัเป็นประเภท 

ของเสียพิเศษ (I : Special Waste)  



5) ประเภทท่ี 5 ของเสียท่ีมีสารโครเมต (V: Chromate Waste) หมายถึง 

ของเสียท่ีมีโครเมียมเป็นองค์ประกอบ เช่น สารประกอบ Cr(VI), กรดโครมิก, 

ของเสียท่ีได้จากการวิเคราะห์ (COD) [ถ้ามีการใช้สารปรอทให้จัดเป็นประเภทของเสีย 

ท่ีมีปรอท (IV: Mercury Waste)] เป็นต้น  

6) ประเภทท่ี 6 ของเสียท่ีมีโลหะหนัก (VI: Heavy Metal Waste) หมายถึง 

ของเสียท่ีมีไอออน ของโลหะหนักอื่นท่ีไม่ใช่ปรอทเป็นส่วนผสม เช่น แบเรียม, แคดเมียม, 

ตะกั่ว, ทองแดง, เหล็ก แมงกานสี,  สังกะสี, โคบอลต์, นเิกิล, เงิน, ดบีุก, แอนตโิมนี, 

ทังสเตน, วาเนเดียม เป็นต้น 

7) ประเภทท่ี 7 ของเสียท่ีเป็นกรด (VII: Acid Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีค่า 

pH ต ่ากว่า 7  และมีกรดอนินทรีย์ปนอยู่ในสารมากกว่า 5% เช่น กรดซัลฟูริกเจือจาง 

กรดไฮโดรคลอริก เป็นต้น  

8) ประเภทท่ี 8 ของเสียอัลคาไลน์ (VIII: Alkaline Waste) หมายถึง ของเสีย 

ท่ีมีค่า pH สูง กว่า 8 และมีดา่งปนอยู่ในสารละลายมากกว่า 5% เชน่ คาร์บอเนต, 

ไฮดรอกไซด์, แอมโมเนยี เป็นต้น  

9) ประเภทท่ี 9 ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (IX: Petroleum Products) หมายถึง 

ของเสียประเภท น า ้มันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากน ้ามัน เช่น น ้ามันเบนซิน, 

น ้ามันดีเซล, น ้ามันกา๊ด, น ้ามันเครือ่ง, น ้ามันหล่อล่ืน, ไฮโดรคาร์บอน (เฮกเซน, 

เพนเทน, ไซลีน) เป็นตน้  

10) ประเภทท่ี 10 Oxygenated (X: Oxygenated) หมายถึง ของเสียท่ีประกอบ 

ด้วยสารเคมีท่ีมีออกซเิจนอยู่ในโครงสร้าง เชน่ เอทิลแอซีเทต, อะซิโทน, เอสเทอร์, 

อัลกอฮอล,์ คีโตน, อีเทอร์ แอลดีไฮด์  เป็นต้น  

       11) ประเภทท่ี 11 NPSContaining (XI: NPS Containing) หมายถึง 

ของเสียท่ีประกอบด้วย สารอินทรีย์ท่ีมีส่วนประกอบของไนโตรเจน หรือ ฟอสฟอรัส 

หรือ ซัลเฟอร์ เช่น สารเคมีท่ีมีส่วนประกอบของ Dimethylformamide (DMF), 

Dimethylsulfoxide (DMSO), อะซิโตไนไตรล์, เอมีน, เอไมด์  

 ถ้าผสมกับ Halogenated (XII: Halogenated) ให้จดัเป็นประเภทของเสียพิเศษ   

(I: Special  Waste)  



12) ประเภทท่ี 12 Halogenated (XII: Halogenated) หมายถึง ของเสียท่ีมีสาร 

ประกอบอินทรีย์ ของธาตุฮาโลเจน เช่น คาร์บอนเททระคลอไรด์ (CCl4) ไตรคลอโรเอทิลีน 

(C2HCl3) เป็นต้น  

 ถ้าผสมกับ NPS Containing (XI: NPS Containing) ให้จัดเป็นประเภท 

ของเสียพิเศษ (I: Special Waste)  

13) ประเภทท่ี 13  

 (a): ของแขง็ท่ีเผาไหม้ได้ (XIII (a): Combustible Solid) เช่น          

เศษซากพืชจากการสกดัด้วยตัวท าละลายอินทรีย์ ถุงมือปนเปื้ อนสารเคมี  

 (b): ของแขง็ท่ีไม่สามารถเผาไหม้ได ้(XIII (b): Incombustible Solid) เช่น silica gel 

เศษแก้วแตก 

14) ประเภทท่ี 14 ของเสียอื่นๆ ท่ีม่ีน ้าเป็นตัวท าละลาย (XIV: Miscellaneous 

Aqueous Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีน ้าเป็นตัวท าละลาย และมีสารอินทรียท่ีไม่มี 

พิษน้อยกว่า 5% หากเป็นสารอันตรายต่อสุขภาพหรอืส่ิงแวดล้อม (ไม่จ ากัดความ 

เข้มข้น) ให้พิจารณาเสมือนว่าเป็นของเสียพิเศษ (I: Special Waste)  

   
15) ประเภทท่ี 15 สารเคมีเส่ือมสภาพ (XV: Expired or Deteriorated 

Chemicals) หมายถึง  สารเคมีเส่ือมสภาพท่ีสามารถระบุ ชื่อ และประเภทความ 

เป็นอันตรายของสารได้

 


