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การจำแนกประเภทของเสียอันตรายของ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ของเสียอันตรายชนิดของเหลว 18 ประเภท ดังนี้ 
1. ของเสียที่เป็นกรด หมายถึง ของเสียที่มีค่า pH ต่ำกว่า 7 และมีกรดอยู่ในสารละลายมากกว่า 5% เช่น กรดซัลฟูริก กรดไนตริก กรดไฮโดรคลอริก กรดฟอสฟอริก ของเสียจากการ
ทดลอง Biochemical Oxygen Demand (BOD) และ Dissolved Oxygen (DO) 
2. ของเสียที่เป็นเบส หมายถึง ของเสียที่มีค่า pH สูงกว่า 7 และมีเบสปนอยู่ในสารละลายมากกว่า 5% เช่น แอมโมเนียมไฮดรอกไซดโ์ซเดียมคาร์บอเนต โซเดียมไฮดรอกไซด ์
3. ของเสียที่เป็นเกลือ หมายถึง ของเสียที่มีคุณสมบัติเป็นเกลือ หรือของเสียที่เป็นผลิตผลจากการทําปฏิกิริยาของกรด กับเบส เช่น โซเดียมคลอไรด์แอมโมเนียมไนเตรต 
4. ของเสียท่ีประกอบด้วยฟอสฟอรัส หรอืฟลูออไรด์หมายถึง ของเสียที่เป็นของเหลวท่ีประกอบด้วยฟอสฟอรสั/ ฟลูออไรด์เช่น กรดไฮโดรฟลูออริก สารประกอบฟลอูอไรด์ซิลิคอน
ฟลูออไรด์กรดฟอสฟอริก 
5. ของเสียที่ประกอบด้วย ไซยาไนด์อนินทรีย์/อินทรีย์หมายถึง ของเสียที่มีโซเดียมไซยาไนด์และของเสียที่มี สารประกอบเชิงซ้อนไซยาไนด์ หรือไซยาโนคอมเพล็กซ์เป็นส่วนประกอบ 
เช่น โซเดียมไซยาไนด์ (NaCN), [Ni(CN4)]2-, [Cu(CN)4] 2-  
6. ของเสียที่ประกอบด้วยโครเมียม หมายถึง ของเสียที่มีโครเมียมเป็นองค์ประกอบ เช่น สารประกอบ Cr6+, Cr3+, กรดโครมิก  
7. ของเสียที่เป็นสารปรอทอนินทรีย์/ปรอทอินทรีย์หมายถึง ของเสียชนิดที่มีปรอทอนินทรีย์และปรอทอินทรีย์เป็น องค์ประกอบ เช่น เมอคิวรี (II) คลอไรด์, อัลคลิเมอร์คิวรี 
8. ของเสียที่เป็นสารอาร์เซนิก หมายถึง ของเสียชนิดที่มีอาร์เซนิกเป็นองค์ประกอบ เช่น อาร์เซนิกออกไซด์อาร์เซนิกคลอไรด์ 
9. ของเสียที่เป็นไอออนของโลหะหนักอื่นๆ หมายถึง ของเสียที่มีไอออนของโลหะหนักอื่นซึ่งไม่ใช่โครเมียม อาร์เซนิก ไซยาไนด์และปรอทเป็นส่วนผสม เช่น แบเรียม แคดเมียม ตะก่ัว 
ทองแดง 
10. ของเสียประเภทออกซิไดซิงเอเจนต์หมายถึง ของเสียที่มีคุณสมบัติในการให้อิเล็กตรอนซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรง กับสารอื่นทําให้เกิดการระเบิดได้เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
เปอร์แมงกาเนต ไฮโปคลอไรต ์
11. ของเสียประเภทรีดิวซิงเอเจนต์หมายถึง ของเสียที่มีคุณสมบัติในการรับอิเล็กตรอน ซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับ สารอื่นทําให้เกิดการระเบิดได้เช่น กรดซัลฟูรสั ไฮดราซีนไฮดรอก
ซิลเอมีน 
12. ของเสียที่สามารถเผาไหม้ได้หมายถึง ของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์ท่ีสามารถเผาไหม้ได้เช่น ตัวทําละลาย อินทรีย์ อัลกอฮอล์เอสเทอร์อัลดีไฮดค์ีโตน กรดอินทรยี์และสารอินทรีย์
พวกไนโตรเจนหรือกํามะถัน เช่น เอมีน เอไมด์ไพริมิดีน คิวโนลิน รวมทั้งน้ำยาจากการล้างรูป (developer) 
13. ของเสียที่เป็นน้ำมัน หมายถึง ของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์ประเภทไขมันที่ได้จากพืช และสัตว์ (เช่น กรดไขมัน น้ำมันพืชและสัตว์น้ำมันปิโตรเลียม) และผลิตภณัฑ์ที่ได้จาก
น้ำมัน (เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น) 
14. ของเสียที่เป็นสารฮาโลเจน หมายถึง ของเสียที่เป็นสารประกอบอินทรีย์ของธาตุฮาโลเจน เช่น คาร์บอนเตตราคลอ ไรด์ (CCl4) คลอโรเบนซิน (C6H5Cl) คลอโรเอทิลีน โบรมีน
ผสมตัวทําละลายอินทรีย ์
15. ของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์ท่ีประกอบด้วยน้ำ หมายถึง ของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์ท่ีมีน้ำผสมอยู่มากกว่า 5% เช่น น้ำมันผสมน้ำ สารที่เผาไหม้ได้ผสมน้ำ เช่น อัลกอฮอล์
ผสมน้ำ ฟีนอลผสมน้ํา กรดอินทรีย์ผสมน้ำ เอมีน หรืออัลดีไฮด์ผสมน้ำ 
16. ของเสียที่เป็นสารไวไฟ หมายถึง ของเสียที่สามารถลุกติดไฟได้ง่าย ซึ่งต้องแยกให้ห่างจากแหล่งกําเนิดไฟ ความ ร้อน ปฏิกิริยาเคมีเปลวไฟ เครื่องไฟฟ้า ปลั๊กไฟ เช่น อะซิโตน 
เบนซิน คาร์บอนไดซัลไฟด์ไซโคลเฮกเซน ไดเอทธิล อีเทอร์เอทธานอล เมทธานอล เมธิลอะซีเตต โทลูอีน ไซลีน ปโิตรเลียมสปิริต 
17. ของเสียที่มีสารที่ทําให้สภาพคงตัว หมายถึง ของเสียที่เป็นพวกน้ำยาล้างรูป ซึ่งประกอบไปด้วยสารเคมีอันตราย และสารอินทรีย์เช่น ของเสียจากห้องมืด (Dark room) สําหรับ
ล้างรูป ซึ่งประกอบด้วยโลหะเงินและของเหลว อินทรีย์ 
18. ของเสียที่เป็นสารระเบิดได้หมายถึง ของเสียหรือสารประกอบท่ีเม่ือได้รับความร้อน การเสียดสีแรงกระแทก ผสม กับนำ้ หรือความดันสูงๆ สามารถระเบิดได้เช่น พวกไนเตรต ไน
ตรามีน คลอเรต ไนโตรเปอร์คลอเรต พิเครต (picrate) เอไซด์ไดเอโซ เปอร์ออกไซด์อะเซติไลด์อะซติิคลอไรด ์
ของเสียอันตรายชนิดของแข็ง 5 ประเภท ดังนี้ 
1. ขวดแก้ว ขวดสารเคมีท่ีใช้หมดแล้ว หมายถึง ขวดแก้วเปล่าที่เคยบรรจุสารเคมีท้ังชนิดของเหลวและของแข็ง ขวด พลาสติกเปล่าที่เคยบรรจุสารเคมีท้ังชนิดของเหลวและของแข็ง 
2. เครื่องแก้ว หรือ ขวดสารเคมีแตก หมายถึง เครื่องแก้ว ขวดแก้วท่ีแตก หักชํารุด หลอดทดลองที่แตกหัก ชํารุด 
3. Toxic Waste หมายถึง สารพิษ สารเคมีอันตราย สารก่อมะเร็ง เช่น สารเคมีหมดอายุสารเคมีท่ีเสื่อมคุณภาพ สารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
4. Organic Waste หมายถึง ของเสียชนิดของแข็งที่มีจุลินทรีย์ปนเปื้อน หรือมีเช้ือก่อโรคปนเปื้อน เช่น อาหารเลี้ยง เช้ือแบบแข็ง 
5. ขยะปนเป้ือนสารเคมีหมายถึง ขยะที่มีการปนเปื้อนสารเคมีหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีปนเปื้อนสารเคมีเช่น ทิชชูถุงมือ เศษผ้า หน้ากาก หรือบรรจุภัณฑ์ท่ีปนเปื้อนสารเคมี 
ของเสียอันตรายพิเศษ 4 ประเภท ดังนี ้
1. ของเสียที่เป็นสารกัมมันตรังสีหมายถึง ของเสียที่ประกอบด้วยสารกัมมันตรังสีซึ่งเป็นสารที่ไม่เสถียร สามารถแผ่รังสีทําให้เกิดอันตรายต่อท้ังสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม เช่น S35, 
P32, I125 
2. ของเสียที่มีจุลินทรีย์หมายถึง ของเสียที่มีสารประกอบของสารจุลินทรีย์ที่อาจมีอันตรายหรือผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เช่น ของเสียที่ได้จากการเลี้ยงเช้ือ แยกเช้ือ 
บ่มเพาะจุลินทรีย์รา เช้ือในถังหมัก 
3. ของเสียจาก pilot plant หมายถึง ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมใน pilot plant ซึง่เป็นเช้ือจุลินทรีย์หรือสารเคมีซึ่ง หากมีการระบายของเสียลงสู่ระบบบําบัดน้ำเสียจํานวนมากจะทํา
ใหระบบบำบัดเสียหายได้เช่น ของเสียที่ได้จาก กิจกรรมการวิจัยหรือบริการ โดยใช้ถังหมักขนาดใหญ่หรือจากกิจกรรมของเครื่องมือในระดับต้นแบบ 
4. ของเสีย Ethidium bromide (EtBr) หมายถึง ของเสียอันตรายท้ังชนิดของเหลวและของแข็งท่ีมีการปนเปื้อน หรือมีส่วนประกอบของ EtBr เช่น EtBr buffer solution, EtBr Gel 
ทิชชูหรือบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน EtBr 

 


