
โดยคุณกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล : นักวิทยาศาสตร์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



ของเสียไม่อันตราย : ขยะธรรมดา, กระดาษ

ของเสียชนิดของเหลวและ
ของเสียอันตรายพิเศษ

แบ่งเป็น 21 ชนิด

การแบ่งประเภทของเสียภายในห้องปฏิบัติการ

ของเสียชนิดของแข็ง
แบ่งเป็น 7 ชนิด

ของเสียอันตราย



ของเสียอันตราย แบ่งเป็น 2 ประเภท

ของแข็ง 
จ าแนกเป็น 7 ประเภท

Flow chart การจัดจ าแนกประเภทของเสีย
ภายในห้องปฏิบัติการตามระบบศูนย์เครื่องมือฯ

ของเหลวและของเสียอันตรายพเิศษ
จ าแนกเป็น 21 ประเภท
(ของเหลว 18 ประเภท)

(ของเสียอันตรายพิเศษ 3 ชนิด)



ของเสียอันตรายพิเศษ 
มี 3 ประเภท

สารกัมมันตรังสี

L21

จัดเก็บส่งส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ (พปส.).

Flow chart การจัดแยกประเภทของเสีย
ภายในห้องปฏิบัติการตามระบบศูนย์เครื่องมือฯ

L23

ของเสีย EtBr
(Ethidium Bromide)

L22

ของเสียที่มีจุลินทรีย์

ฆ่าเชื้อโรค (Autoclave ที่
121 ๐C 15 psi, 30-70 นาที)



ของเสียท่ีระเบิดได้ L20

ของเสียชนิดของเหลว 18 ประเภท

ไซยาไนด์อนินทรีย์
ไซยาไนด์อินทรีย์

L05-06ไซยาไนด์
Y

สารไวไฟ L18

สารรีดิวซ์ L13

สารที่ได้จากการถ่ายภาพ L19

สารออกซิไดซ์ L12

ปรอทอนินทรีย์
ปรอทอินทรีย์

L08-09ปรอท

N

Y

โครเมี่ยม L07
N

Y

อาร์เซนิก L10

N

Y

N

โลหะหนักอื่นๆที่เกินมาตรฐาน L11
Y



L04ฟอสฟอรัส/ฟลูออไรด์

L17สารอินทรีย์/สารเชิงซ้อน มีน้ า > 5%

ฮาโลเจน

น้ ามัน

L16

L15

L14เผาไหม้ได้

มีกรดแร่ > 5%

มีด่าง > 5% 

เกลือ 

L01

L02

L03

ของเสียชนิดของเหลว 18 ประเภท (ต่อ)

N

Y

N

Y

N

Y

Y

N

Y

Y

N

N

N

Y

Y

N

Y



N

ของเสียชนิดของแข็งจ าแนกเป็น  7 ประเภท

ขวดสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว

S01

เครื่องแก้วและขวด
สารเคมีที่แตก

S02

Toxic Wastes

S03

Organic Wastes

S04

ขยะปนเปื้อนสารเคมี

S05

ขยะติดเชื้อ

S06แบตเตอรี่และถ่านไฟฉาย

S07





รายละเอียดการจ าแนกประเภทของเสียภายใน
ห้องปฏิบัติการตามระบบศูนย์เครื่องมือฯ

ความหมาย :
ตัวอย่าง :
การจัดเก็บ :
การบ าบัด/ก าจัด :

ของเสีย แต่ละประเภท มีรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้
อยู่ในคู่มือ สามารถดูรายละเอียดได้



1.L01 ของเสียที่เป็นกรด
ความหมาย ของเสียที่มีค่า pH ต่ ากว่า 7 และมีกรดแร่ปนอยู่ในสารละลายมากกว่า 5%  

ตัวอย่าง กรดซัลฟูริก กรดไฮโดรคลอริก ของเสียจากการทดลอง DO

การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด ท าจากพลาสติก PP หรือ PE

การบ าบัด/ก าจัด   ท าให้เป็นกลาง ถ้ามีตะกอนให้กรองน้ าทิ้ง แล้วส่งตะกอนก าจัด

ตัวอย่าง



4.L04 ของเสียที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส/ฟลูออไรด์
ความหมาย ของเสียทีเ่ป็นของเหลวที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส/ฟูออไรด์
ตัวอย่าง กรดไฮโดรฟูออริก สารประกอบฟลูออไรด์ ซิลิคอนฟูออไรด์ กรดฟอสฟอริก
การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด ท าจากพลาสติก PP หรือ PE
การบ าบัด/ก าจัด ท าให้อยู่ในรูปของตะกอนแคลเซียม/ส่งบริษัทก าจัด

5.L05 ของเสียที่ประกอบด้วยไซนาไนด์อนินทรีย์/อินทรีย์
ความหมาย ของเสียที่มีสารประกอบเชิงซ้อนไซยาไนด์ หรือ ไซยาโนคอมเพล็กซ์เป็นองค์ประกอบ
ตัวอย่าง โซเดียมไซยาไนด์ (NaCN), (Ni(CN)42-, (Cu(CN)4)2-

การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด ท าจากพลาสติก PP หรือ PE
การบ าบัด/ก าจัด ส่งบริษัทก าจัด



16.L18 ของเสียที่เป็นสารไวไฟ
ความหมาย ของเสียท่ีสามารถลุกติดไฟได้ง่าย ซึ่งต้องแยกเก็บให้ห่างจากแหล่งก าเนิดไฟ 

พวกความร้อน ปฏิกิริยาเคมี เปลวไฟ เครื่องฟ้า ปลั๊กไฟ
ตัวอย่าง อะซิโตน เบนซิน คาร์บอนไดซัลไฟด์ ไซโคลเฮกเซน ไดเอทธิลอีเทอร์ 

เอทธานอล เมทธานอล เมทธิลอะซิเตท โทลูอีน ไซลีน ปิโตรเลียมสปิริต
การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด ท าจากพลาสติก PPหรือ PE

การบ าบัด/ก าจัด ท าให้อยู่ในรูปของตะกอนแคลเซียม/ส่งบริษัทเพื่อก าจัด

17.L19 ของเสียที่มีสารท าให้ภาพคงตัว
ความหมาย ของเสียท่ีเป็นพวกน้ ายาล้างรูป ซึ่งประกอบด้วยสารเคมีอันตรายและสารอินทรีย์
ตัวอย่าง ของเสียจากห้องมืด (Dark Room)ส าหรับล้างรูป ซึ่งประกอบด้วยโลหะเงินและ

ของเหลวอินทรีย์
การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด ท าจากพลาสติก PP หรือ PE 
การบ าบัด/ก าจัด  ส่งบริษัทเพ่ือก าจัด



ขั้นตอนและวิธีการจัดประเภทและการจัดของเสีย
ภายในห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือฯ มีดังน้ี

1.กรอกแบบบันทึกข้อมูลสารเคมี และของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทดลอง/
ทดสอบ/วิจัย ระบุส่วนประกอบของของเสีย ความเข้มข้นและประเภทของเสีย
อันตราย (แบบฟอร์ม CSE-HZW-01)

2. ตรวจสอบความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิดในของเสียว่าเกินค่าก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงานหรือไม่

3. ระบุประเภทของเสียอันตราย ตามระบบของศูนย์เครื่องมือฯ เฉพาะของเสียที่
มีความเข้มข้นเกินก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงานเท่านั้น



4. จัดท ารายการของเสียประจ ารายวิชาปฏิบัติการ/งานวิจัยตามแบบรายการของ
ประจ าวิชา/งานวิจัย (CSE-HZW-02)

5. จัดหาภาชนะส าหรับบรรจุของเสีย พร้อมจัดท าฉลากและติดบนภาชนะ ตาม
ประเภทของของเสีย น าภาชนะบรรจุของเสียวางประจ าห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้
นักศึกษาท้ิงของเสียตามประเภทที่แยกไว้ ****

6. บันทึกปริมาณของเสียภายในห้องปฏิบัติการลงในแบบบันทึกปริมาณของเสีย 
ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท

 แบบบันทึกปริมาณของเสียชนิดของเหลว (CSE-HZW-03) 

 แบบบันทึกปริมาณของเสียชนิดของแข็ง (CSE-HZW-04) 



8. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของการจัดเก็บของเสียพร้อมลง
นามในแบบรายงานปริมาณของเสียประจ าห้องปฏิบัติการ

7.รวบรวมปริมาณของเสียประจ าห้องปฏิบัติการและบันทึกปริมาณของเสียในแบบรายงาน
ปริมาณของเสียประจ าห้องปฏิบัติการ (แบบฟอร์มCSE-HZW-05)ส่งหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

9.ส่งแบบรายงานปริมาณของเสียประจ าห้องปฏิบัติการตามแบบ (แบบฟอร์มCSE-HZW-05) 
ซึ่งหัวหน้าฝ่ายลงนามเรียบร้อยแล้วไปยังผู้ดูแลคลังของเสียกลางของศูนย์เครื่องมือฯ 

10.ห้องปฏิบัติการด าเนินการให้พนักงานน าส่งของเสียไปยังคลังของเสียกลางของศูนย์
เครื่องมือฯ ในทุกวันพุธบ่าย



11.รวบรวมปริมาณของเสียจากแบบรายงานปริมาณของเสียประจ า
ห้องปฏิบัติการจากทุกฝ่าย โดยบันทึกลงในแบบบันทึก Stock ปริมาณของคลัง
ของเสียกลาง (แบบฟอร์มCSE-HZW-06)

12.รวบรวมปริมาณของเสียทั้งหมดที่ส่งเข้าคลังของเสียกลางตามแบบบันทึก
ข้อมูลปริมาณของเสียที่จัดเก็บในคลังของเสียกลาง ของศูนย์เครื่องมือฯ (CSE-

HZW-07) ในทุกสิ้นภาคการศึกษาหรือตามความเหมาะสม

13.น าข้อมูลปริมาณของเสียที่รวบรวมได้ในคลังของเสียกลางเสนอผู้บริหารของ
ศูนย์เครื่องมือฯ เพื่อขออนุมัติขอส่งของเสียไปก าจัด ตามขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้าง 
ของมหาวิทยาลัย



ภาชนะส าหรับจัดเก็บของเสีย :  ควรเป็นถังหรือขวดมีช่องกว้างพอควรที่
ท าจากพลาสติก PP หรือ PE และมีฝาปิดชนิดหมุนเกลียวซึ่งปิดได้สนิท
การบรรจุของเสียลงในภาชนะส าหรับจัดเก็บของเสีย : ควรบรรจุของเสีย 
ไม่เกิน 70-80% ของปริมาตรภาชนะ

การเตรียมภาชนะและอุปกรณ์
ในการจัดเก็บของเสีย

สถานที่จัดเก็บของเสียภายในห้องปฏิบัติการ : บริเวณที่แบ่งแยกออกมา
จากส่วนที่ปฏิบัติการ และอยู่ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก  



สถานที่เก็บของเสียในสถานที่เก็บรวบรวมของเสียส่วนกลาง : ต้องเป็น
สถานโรงเรือนหรือที่มีปริมาณกว้างพอ  มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและมี
การจัดเก็บของเสียประเภทต่างๆ อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและ
สามารถแยกการเก็บของเสียที่ไม่สามารถเก็บรวมกับของเสียประเภท
อื่นได้อย่างเหมาะสม

สถานที่ที่ใช้ส าหรับการจัดเก็บของเสีย

สถานที่จัดเก็บของเสียประจ าอาคาร :ควรเป็นสถานที่ที่อยู่ชั้นล่างสุด
ของอาคาร  มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 



รูปแบบฉลากและตัวอย่างการเขียนฉลากของเสีย



มีขนาดใหญ่ เห็นได้ชัดเจน

ระบุหมายเลขและประเภทของเสีย

ระบุ ชนิ ดของของ เสี ยที่ เ กิ ดขึ้ นจาก
กิจกรรม

ระบุอันตรายของของเสียบางประเภท

ระบุช่วงเวลาของการเก็บของเสีย

การติดฉลากบนภาชนะบรรจุของเสีย



ล าดับที่ พารามิเตอร์ ส่วนประกอบของเสียอันตราย ประเภทของเสีย

1 การเตรียมสารละลาย NaOH, H2SO4, HCl เก็บไว้ใช้ต่อ Lab 2

2 การไทเทรตกรด - เบส NaKC8H4O4, NaCl. Na2SO4 สะเทินเช็ค pH ทิ้งลงท่อ

3 การตกผลึกใหม่
ทราย, กระดาษกรอง S05

ผลึกสาร เก็บไว้ใช้ต่อ

4 การไตเตรทแบบตกตะกอน
AgCl2 L11

สารละลายเนย ทิ้งลงท่อ

5 การหาค่าคงท่ีของแก๊ส
NaHSO4 ทิ้งลงท่อ

NaNO2 L13

6
สมบัติของฮาโลเจนและเฮไลด์ ตอนที่  1 Na2SO4 S05

สมบัติของฮาโลเจนและเฮไลด์ ตอนที่  2 AgF, AgBr, AgI L11

7 จลนพลศาสตร์ : ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 H2SO4 L01

8 ทุกการทดลอง เศษแก้วแตก S02

หมายเหตุ : โปรดจัดแยกและบันทึกข้อมูลปริมาณของเสียแต่ละชนิดลงในแบบฟอร์มทุกครั้งหลังจากท าการทดลอง



1. ห้องปฏิบัติการเคมี 4

ขั้นตอนการจัดการของเสียA3.ppt
ขั้นตอนการจัดการของเสียA3.ppt


1. สวมชุดและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

2. แยกประเภทของเสียตามรายวิชา

3. เทของเสียใส่บีกเกอร์ 

4. บันทึกข้อมูลลงแบบฟอร์มบันทึกปริมาณของเสีย

5. เทของเสียจากบีกเกอร์ผ่านกรวยลงถังที่ติดฉลากตรงกับชนิดของเสีย



1. สวมชุดและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

2. แยกประเภทของเสียตามรายวิชา

3. ชั่งน้ าหนักถังก่อนทิ้งของเสียและบันทึก

4. ทิ้งของเสียลงถังที่ติดฉลากตรงกับประเภทของเสีย

5. ชั่งน้ าหนักถังเมื่อเสร็จปฏิบัติการ 

6. บันทึกข้อมูลลงแบบฟอร์มบันทึกปริมาณของเสีย


