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ตารางที่ 1  :  แสดงประเภทของของเสียชนิดของแข็งภายในห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แบ่งเป็น 7 ประเภท 

 

รหัสของเสีย ประเภทของของเสียที่เป็นของแข็ง 
S01  
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ขวดสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว 
-ขวดเปล่าที่เคยบรรจุสารเคมีทั้งชนิดทั้งขวดแก้วและขวดพลาสติก 
-ขวดที่เคยบรรจุสารเคมีทั้งชนิดที่เป็นของเหลวและของแข็ง ขวดแก้วสีชา
บรรจุกรด ด่างขวดแก้วบรรจุสารไวไฟ ขวดพลาสติกบรรจุสารเคมี 
-ให้ท าความสะอาดก่อนน าส่ง 
-ส่งหน่วยงานภายนอกก าจัด 

S02 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 

 
 

การบาบัด/กาจัด 

เครื่องแก้วและขวดสารเคมีที่แตก 
-เครื่องแก้ว ขวดแก้วที่แตก หักชารุด หลอดทดลองที่แตกหัก ช ารุด 
-ขวดแก้ว เครื่องแก้วหรืออุปกรณ์ที่ท าจากแก้วที่แตก หักช ารุด 
- บรรจุใส่ถังพลาสติก PE ขนาด 50 ลิตรพร้อมฝาปิด โดยน าถุงด าอย่าง
น้อย 2 ชั้นและรองก้นถุงด าด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์สวมคลุมถังก่อนทิ้ง
ของเสีย 
-ส่งหน่วยงานภายนอกก าจัด 

S03 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
 
การจัดเก็บ 
 
การบ าบัด/ก าจัด 

Toxic waste 
-สารพิษ สารเคมีอันตราย สารก่อมะเร็ง 
-สารเคมีหมดอายุ สารเคมีท่ีเสื่อมคุณภาพ สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 
-บรรจุใส่ถังพลาสติก PE ขนาด 50 ลิตรพร้อมฝาปิด โดยน าถุงด าอย่าง
น้อย 2 ชั้นละติดฉลากระบุชนิดอันตรายสวมคลุมถังก่อนทิ้งของเสีย 
-ส่งหน่วยงานภายนอกก าจัด 

S04 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจดั 

Organic waste 
-ของเสียชนิดของแข็งท่ีมีจุลินทรีย์ปนเปื้อน หรือมีเชื้อก่อโรคปนเปื้อน 
-อาหารเลี้ยงเชื้อแบบแข็ง gelเลี้ยงจุลินทรีย์ 
-ไม่ต้องจัดเก็บ ฆ่าเชื้อก่อนทิ้งเป็นขยะชุมชน 
-ฆ่าเชื้อก่อโรคด้วยวิธี autoclave ที่ 121AC,15 psi,70 นาที 
ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยวิธี autoclave ที่ 121AC,15 psi,30 นาที 

S05 
ความหมาย 
 
 
การจัดเก็บ 
 
การบ าบัด/ก าจัด 

ขยะปนเปื้อนสารเคมี 
-ขยะที่มีการปนเปื้อนสารเคมี หรือบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคมี 
ตัวอย่าง เช่น ทิชชู,ถุงมือ เศษผ้า หน้ากาก หรือบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน
สารเคมี 
-บรรจุใส่ถังพลาสติก PE ขนาด 50 ลิตรพร้อมฝาปิด โดยน าถุงด าอย่าง
น้อย 2 ชั้นละติดฉลากระบุชนิดอันตรายสวมคลุมถังก่อนทิ้งของเสีย 
-ส่งหน่วยงานภายนอกก าจัด 
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รหัสของเสีย ประเภทของของเสียที่เป็นของแข็ง 
S06 
ความหมาย 
 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ   
การบ าบัด/ก าจัด 

ขยะติดเชื้อ 
-ขยะ/ของเสีย ที่มีเหตุสงสัยว่ามี หรืออาจมีเชื้อโรค ซาก หรือชิ้นส่วน
สิ่งมีชีวิต วัสดุที่ ใช้บริการทางการแพทย์ 
-ซาก ชิ้นส่วนสิ่งมีชีวิต ส าลี ผา้กอส เข็มฉีดยา หรือสิ่งสัมผัสกับเลือด 
-บรรจุใส่ถุงสีแดง และจัดเก็บในถัง ซึ่งมีฝาปิดน าไปวางจุดวางรวม 
-ส่งก าจัดโดยการเผาด้วยเตาเผา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

S07 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ   
     
การบ าบัด/ก าจัด 

แบตเตอรีและถ่านไฟฉาย 
-แบตเตอรี ละถ่านไฟฟฉายที่ใช้งานหมดแล้ว หรือเสื่อมสภาพแล้ว 
-แบตเตอรี และถ่านไฟฉาย 
-บรรจุใส่ถังพลาสติก PE ขนาด 50 ลิตรพร้อมฝาปิด โดยน าถุงด าอย่าง
น้อย 2 ชั้นและติดฉลากระบุชนิดอันตรายสวมคลุมถังก่อนทิ้งของเสีย 
- ส่งหน่วยงานภายนอกก าจัด 
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ตารางท่ี 2  :  แสดงประเภทของของเสียชนิดของเหลวภายในห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แบ่งเป็น 20 ประเภท 

 
รหัสของเสีย ประเภทของของเสียที่เป็นของเหลว 

L01    
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียท่ีเป็นกรด     
-ของเสียที่มีค่า pH ต่ ากว่า 7 และมีกรดแร่ปนอยู่ในสารละลายมากกว่า 5%   
-กรดซัลฟูริก กรดไนตริก กรดไฮโดรคลอริก 
-จัดเก็บในภาชนะท าจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ท าให้เป็นกลางกลางทิ้งลงท่อ ถ้ามีตะกอนให้กรองน้ าทิ้ง ตะกอนส่งบริษทัก าจัด 

L02 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียท่ีเป็นเบส 
-ของเสียที่มีค่า pH สูงกว่า 7 และมีเบสปนอยู่ในสารละลายมากกว่า 5% 
-แอมโมเนีย คาร์บอเนต ไฮดรอกไซด์ 
-จัดเก็บในภาชนะท าจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ท าให้เป็นกลางกลางทิ้งลงท่อ ถ้ามีตะกอนให้กรองน้ าทิ้ง ตะกอนส่งบริษทัก าจัด 

L03 
ความหมาย 
 
ตัวอย่าง 
 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียท่ีเป็นเกลือ 
-ของเสียที่มีคุณสมบัติเป็นเกลือ หรือของเสียที่เป็นผลิตผลจากการท า 
ปฏิกิริยาของกรดกับเบส 
-โซเดียมคลอไรด์ แอมโมเนียมไนเตรทซึ่งมีค่าของเกลือเกินมาตรฐานน้ าทิ้ง
อุตสาหกรรม 
-จัดเก็บในภาชนะท าจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ส่งบริษัทก าจัด 

L04 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียท่ีประกอบด้วยฟอสฟอรัส/ฟลูออไรด์ 
-ของเสียที่เป็นของเหลวที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส/ฟลูออไรด์ 
-กรดไฮโดรฟลูออริก สารประกอบฟลูออไรด์ ซิลิคอนฟลูออไรด์ 
-จัดเก็บในภาชนะท าจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ท าให้อยู่ในรูปของตะกอนแคลเซียม/ส่งบริษัทก าจัด 

L05 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียท่ีประกอบด้วยไซยาไนด์อนินทรีย์ 
-ของเสียที่มีโซเดียมไซยาไนด์เป็นส่วนประกอบ ซึ่งจัดเป็นของเสียอันตราย 
-โซเดียมไซยาไนด์ 
-จัดเก็บในภาชนะทาจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ออกซิเดชั่นด้วยโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ในสภาวะเบส/ส่งบริษัทก าจัด 

L06 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียท่ีประกอบด้วยไซยาไนด์อินทรีย์ 
-ของเสยีทีม่สีารประกอบเชงิซอ้นไซยาไนด ์หรอื ไซยาโนคอมเพลก็เป็นองคป์ระกอบ 
- [Ni (CN)4]

2-, [Cu(CN)4)]
2- 

-จัดเก็บในภาชนะทาจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ส่งบริษัทก าจัด 
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รหัสของเสีย ประเภทของของเสียที่เป็นของเหลว 
L07 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียท่ีประกอบด้วยโครเมียม 
-ของเสียที่มีโครเมียมเป็นองค์ประกอบ 
-สารประกอบ Cr6+ กรดโครมิกจากการวิเคราะห์หาคลอไรด์ 
-จัดเก็บในภาชนะทาจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-วิธีรีดักชั่นและท าให้เป็นกลาง/ส่งบริษัทก าจัด 

L08 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียท่ีเป็นสารปรอทอนินทรีย์ 
-ของเสียชนิดที่มีปรอทออินทรีย์ 
-เมอคิวรี (II) คลอไรด์ ของเสียจากการวิเคราะห์ COD อัลคิลเมอร์คิวรี่ 
-จัดเก็บในภาชนะทาจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ส่งบริษัทก าจัด 

L09 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียท่ีเป็นสารปรอทอินทรีย์ 
-ของเสียชนิดที่มีปรอทอินทรีย์เป็นองค์ประกอบ  
-อัลคิลเมอร์คิวรี่ 
-จัดเก็บในภาชนะทาจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ส่งบริษัทก าจัด 

L10 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียท่ีเป็นสารอาร์เซนิก 
-ของเสียชนิดที่มีอาร์เซนิกเป็นองค์ประกอบ 
-อาร์เซนิกออกไซด์, อาร์เซนิกคลอไรด์ 
-จัดเก็บในภาชนะทาจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ถ้าเป็น As3+ให้ใช้วิธีตกตะกอนร่วม Fe3+ /ส่งบริษัทรับก าจัด 

L11 
ความหมาย 
 
ตัวอย่าง 
 
 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียท่ีเป็นไอออนของโลหะหนักอ่ืนๆ 
-ของเสียที่มีไอออนของโลหะหนักอ่ืนซึ่งไม่ใช่โครเมียม อาร์เซนิก 
ไซยาไนด์และปรอทเป็นส่วนผสม 
-แบเรียม แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง เหล็ก แมงกานีส สังกะสี โคบอลฯลฯ 
ของเสียจากการวิเคราะห์ TKN (มี CuSO4 เป็นส่วนประกอบ) 
ของเสียจากการทดลอง BOD และ DO  
-จัดเก็บในภาชนะทาจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-วิธีทาให้เป็นกลางและตกตะกอน/ดูดซับด้วยคีเลตติงเรซิน/ส่งบริษัทก าจัด 

L12 
ความหมาย 
 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียประเภทออกซิไดซ์ซิงเอเจนต์ 
-ของเสียที่มีคุณสมบัติในการที่ให้อิเล็กตรอนซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับ 
สารอ่ืนทาให้เกิดการระเบิดได้ 
-ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เปอร์แมงกาเนต ไฮโปคลอไรท์ 
-จัดเก็บในภาชนะทาจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ออกซิเดชั่น/ทาให้เป็นกลาง/ส่งบริษัทรับกาจัด 
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รหัสของเสีย ประเภทของของเสียที่เป็นของเหลว 
L13 
ความหมาย 
 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
การบ าบดั/ก าจัด 

ของเสียประเภทรีดิวซ์ซิงเอเจนต์ 
-ของเสียที่มีคุณสมบัติในการรับอิเล็กตรอน ซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับ 
สารอ่ืนทาให้เกิดการระเบิดได ้
-กรดซัลฟิวรัส กรดไอโอซัลฟูริก ไฮดราซนีไฮดรอกซิลเอมีน 
-จัดเก็บในภาชนะทาจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-รีดักชั่น/ท าให้เป็นกลาง/ส่งบรษิัทก าจัด 

L14 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
 
 
การจัดเก็บ 
การบ าบดั/ก าจัด 

ของเสียท่ีสามารถเผาไหม้ได้ 
-ของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์ที่สามารถเผาไหม้ได้ 
-ตัวท าละลายอินทรีย์ พวกอัลกอฮอลเอสเทอร์ อัลดีไฮด์ คีโตน 
กรดอินทรีย์(กรดอะซิติก)และสารอินทรีย์พวกไนโตรเจนหรือก ามะถันเช่น 
เอมีน เอไมด์ ไพริมิดีน คิวโนลิน รวมทั้งน้ ายาจากการล้างรปู (developer) 
-จัดเก็บในภาชนะทาจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ส่งบริษัทก าจัด 

L15 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
 
การจัดเก็บ 
การบ าบดั/ก าจัด 

ของเสียท่ีเป็นน้ามัน 
-ของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์ประเภทไขมันทีไ่ด้จากพืช และสัตว์ 
-กรดไขมัน น้ ามนัพืช และสตัว์ น้ ามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก 
น้ ามัน เช่น น้ ามนัเบนซนิ น้ ามันก๊าด น้ามนัเครื่อง น้ามันหล่อลืน่ 
-จัดเก็บในภาชนะทาจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ส่งบริษัทก าจดั/น าไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน 

L16 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
 
การจัดเก็บ 
การบ าบดั/ก าจัด 

ของเสียท่ีเป็นสารฮาโลเจน 
-ของเสียที่เป็นสารประกอบอินทรีย์ของธาตุฮาโลเจน 
-คาร์บอนเตตราคลอไรด์ ( CCl4) คลอโรเบนซิน (C6H5Cl) คลอโรเอพิลีน 
โบรมีนผสมตัวทาละลายอินทรีย ์
-จัดเก็บในภาชนะทาจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ส่งบริษัทก าจัด 

L17 
ความหมาย 
ตัวอย่าง 
 
การจัดเก็บ 
การบ าบดั/ก าจัด 

ของเสียท่ีเป็นของเหลวอินทรีย์ที่ประกอบด้วยน้้า 
-ของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์ที่มีน้าผสมอยู่มากกว่าร้อยละ 5 
-น้ ามันผสมน้ า สารที่เผาไหม้ไดผ้สมน้ า เช่น อัลกอฮอลผ์สมน้ าฟีนอลผสมน้ า กรด
อินทรีย์ผสมน้ า เอมีน หรืออัลดีไฮด์ผสมน้ า 
-จัดเก็บในภาชนะทาจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ส่งบริษัทก าจัด 

L18 
ความหมาย 
 
ตัวอย่าง 
 
การจัดเก็บ 
การบ าบดั/ก าจัด 

ของเสียท่ีเป็นสารไวไฟ 
-ของเสียที่สามารถลุกติดไฟไดง้า่ย ซึ่งต้องแยกเก็บให้ห่างจากแหล่งกาเนิด 
ไฟ พวกความร้อน ปฏิกิริยาเคม ีเปลวไฟ เครื่องไฟฟา้ ปลั๊กไฟ 
-อะซิโตน เบนซนิ คาร์บอนไดซลัไฟด์ ไซโคลเฮกเซน ไดเอทธิลอีเทอร์ 
เอทธานอล เมทธานอล เมธิลอะซีเตท โทลูอิน ไซลนี ปโิตรเลียมสปิริต 
-จัดเก็บในภาชนะทาจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ส่งบริษัทก าจัด 



                                                                           6                               นางกาญจุรีย์ ว่องไวรตันกุล : ผู้จัดท า 
 

รหัสของเสีย ประเภทของของเสียที่เป็นของเหลว 
L19 
ความหมาย 
 
ตัวอย่าง 
 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียท่ีมีสารที่ทาให้ภาพคงตัว 
-ของเสียที่เป็นพวกน้ายาล้างรูป ซึ่งประกอบไปด้วยสารเคมีอันตรายและ
สารอินทรีย์ 
-ของเสียจากห้องมืด (Dark room) ซึ่งประกอบด้วยโลหะเงินและของเหลว
อินทรีย์ 
-จัดเก็บในภาชนะทาจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ส่งบริษัทก าจัด 

L20 
ความหมาย 
 
ตัวอย่าง 
 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียท่ีเป็นสารระเบิดได้ 
-ของเสียที่เป็นสารหรือสารประกอบที่เมื่อได้รับความร้อน การเสียดสี 
แรงกระแทก หรือความดันสูงๆ จะสามารถระเบิดได้ 
-พวกไนเตรต ไนตรามีน คลอเรต ไนโตรเปอร์ลอเรต พิเกรท โพรเมต 
เอไซด์ ไดเอโซ เปอร์ออกไซด์ อะเซติไลด์ 
-จัดเก็บในภาชนะทาจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ส่งบริษัทก าจัด 
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ตารางท่ี 3  :  แสดงประเภทของของเสียชนิดของเสียพิเศษภายในห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แบ่งเป็น 3 ประเภท 

 
รหัสของเสีย ประเภทของของเสียที่เป็นของเสียพิเศษ 

L21 
ความหมาย 
 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียท่ีเป็นสารกัมมันตรังสี 
-ของเสียที่ประกอบด้วยสารกัมมันตรังสี ซึ่งเป็นสารที่ไม่เสถียร สามารถ 
แผ่รังสี ทาให้เกิดอันตรายต่อทั้งสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
-S35 , P32, I125 
-จัดเก็บในภาชนะท าจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 
-ส่งก าจัด ที่หน่วยงานส านักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติภาพ 

L22 
ความหมาย 
 
ตัวอย่าง 
 
การจัดเก็บ 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสียท่ีมีจุลินทรีย์ 
-ของเสียที่มีสารประกอบของสารจุลินทรีย์ที่อาจมีอันตรายหรือผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ 
-ของเสียที่ได้จากกิจกรรมการเลี้ยงเชื้อ แยกเชื้อ หรือบ่มเพาะจุลินทรีย์ รา หรือ
ยีสต์ในห้องปฏิบัติการ รวมถึงการเลี้ยงเชื้อในถังหมัก 
-ไม่ต้องจัดเก็บให้ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนก่อนทิ้งเป็นขยะชุมชน 
-ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วย วิธี autoclave ที่ 121 oC,15 psi ,30 นาที 

L23 
ความหมาย 
 
ตัวอย่าง 
การจัดเก็บ 
 
การบ าบัด/ก าจัด 

ของเสีย EtBr (Ethidium bromine) 
-ของเสียอันตรายทั้งของเหลวและของแข็งท่ีมีการปนเปื้อนหรือมีส่วนประกอบ
ของ EtBr 
-EtBr buffer solution,EtBr Gel ทิชชูหรือบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน EtBr 
-จัดเก็บในภาชนะท าจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดีใช้ 
green bag kit หรือ charcoal filtration สาหรับ EtBr buffer solution 
- EtBr Gel ขยะปนเปื้อน EtBr จัดเก็บในถังเก็บของเสียพิเศษและส่งก าจัด 
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ตารางที่ 4 : แสดงชนิดของภาชนะ ปริมาณ และสถานที่ที่ใช้ในการจัดเก็บของเสียชนิดของเหลว 
ภายในห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
รหัสของ

เสีย 
ประเภทของเสีย ภาชนะในการจัดเก็บ ปริมาณของ

การจัดเก็บ 
สถานที่ท่ีใช้ 

ในการจัดเก็บ 
L01 ของเสียที่เป็นกรด  ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรด

ด่างและการกัดกร่อนขนาด 20 
ลิตรหรือขนาดตามความ
เหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่ 
อากาศถ่ายเทสะดวก 
ควรอยู่ชั้นล่างของ 
อาคาร 

L02 ของเสียที่เป็นด่าง ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรด
ด่างและการกัดกร่อนขนาด 20 
ลิตรหรือขนาดตามความ
เหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่ 
อากาศถ่ายเทสะดวก 
ควรอยู่ชั้นล่างของ 
อาคาร 

L03 ของเสียที่เป็นเกลือ ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรด
ด่างและการกัดกร่อนขนาด 20 
ลิตรหรือขนาดตามความ
เหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่ 
อากาศถ่ายเทสะดวก 
ควรอยู่ชั้นล่างของ 
อาคาร 

L04 ของเสียที่ประกอบ 
ด้วย ฟอสฟอรัส/
ฟลูออไรด์ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรด
ด่างและการกัดกร่อนขนาด 20 
ลิตรหรือขนาดตามความ
เหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่ 
อากาศถ่ายเทสะดวก 
ควรอยู่ชั้นล่างของ 
อาคาร 

L05 ของเสียที่ระกอบ
ด้วยไซยาไนด์     
อนินทรีย์ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรด
ด่างและการกัดกร่อนขนาด 20 
ลิตรหรือขนาดตามความ
เหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่ 
อากาศถ่ายเทสะดวก 
ควรอยู่ชั้นล่างของ 
อาคาร 

L06 ของเสียที่
ประกอบด้วย
ไซยาไนด์อินทรีย์ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรด
ด่างและการกัดกร่อนขนาด 20 
ลิตรหรือขนาดตามความ
เหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่ 
อากาศถ่ายเทสะดวก 
ควรอยู่ชั้นล่างของ 
อาคาร 

L07 ของที่ประกอบด้วย
เสียโครเมียม 
 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรด
ด่างและการกัดกร่อนขนาด 20 
ลิตรหรือขนาดตามความ
เหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่ 
อากาศถ่ายเทสะดวก 
ควรอยู่ชั้นล่างของ 
อาคาร 

L08 ของเสียที่เป็นสาร
ปรอทอนินทรีย์ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรด
ด่างและการกัดกร่อนขนาด 20 
ลิตรหรือขนาดตามความ
เหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่ 
อากาศถ่ายเทสะดวก 
ควรอยู่ชั้นล่างของ 
อาคาร 
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รหัสของ
เสีย 

ประเภทของเสีย ภาชนะในการจัดเก็บ ปริมาณของ
การจัดเก็บ 

สถานที่ท่ีใช้ 
ในการจัดเก็บ 

L09 ของเสียที่เป็นปรอท
อินทรีย์ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรด
ด่างและการกัดกร่อนขนาด 
20 ลิตรหรือขนาดตามความ
เหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ 
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น 
ล่างของอาคาร 

L10 ของเสียอาร์เซนิก ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรด
ด่างและการกัดกร่อนขนาด 
20 ลิตรหรือขนาดตามความ
เหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ 
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น 
ล่างของอาคาร 

L11 ของเสียที่เป็น
ไอออนของโลหะ
หนักอ่ืนๆ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรด
ด่างและการกัดกร่อนขนาด 
20 ลิตรหรือขนาดตามความ
เหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ 
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น 
ล่างของอาคาร 

L12 ของเสียประเภท
สารออกซิไดซ์ซิง 
เอเจนต์ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรด
ด่างและการกัดกร่อนขนาด 
20 ลิตรหรือขนาดตามความ
เหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

แยกเก็บต่างหาก 
โดยห้ามเก็บรวมกับสาร 
ประกอบไนโตรเจนที่เป็น
ด่างหรือด่างอินทรีย์ หรือ
ของแข็งอินทรีย์ที่มีฤทธิ์เป็น
กลางของเหลวไวไฟ และ
กรดอินทรีย์ 

L13 ของเสียประเภท
รีดิวซ์ซิงเอเจนต์ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรด
ด่างและการกัดกร่อนขนาด 
20 ลิตรหรือขนาดตามความ
เหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ 
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น 
ล่างของอาคาร 

L14 ของเสียที่สามารถ
เผาไหม้ได้ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรด
ด่างและการกัดกร่อนขนาด 
20 ลิตรหรือขนาดตามความ
เหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

ต้องแยกเก็บต่างหาก 
ห้ามเก็บรวมกับของ 
เสียที่เป็นกรดด่าง และสาร
ออกซิไดซ์ 

L15 ของเสียที่เป็นน้ ามัน ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรด
ด่างและการกัดกร่อนขนาด 
20 ลิตรหรือขนาดตามความ
เหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ 
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น 
ล่างของอาคาร 

L16 ของเสียที่เป็นสาร
ฮาโลเจน 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรด
ด่างและการกัดกร่อนขนาด 
20 ลิตรหรือขนาดตามความ
เหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ 
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น 
ล่างของอาคาร 



                                                                           10                               นางกาญจุรีย์ ว่องไวรตันกุล : ผู้จัดท า 
 

รหัสของ
เสีย 

ประเภทของเสีย ภาชนะในการจัดเก็บ ปริมาณของ
การจัดเก็บ 

สถานที่ท่ีใช้ 
ในการจัดเก็บ 

L17 ของเสียที่เป็นอง
เหลว 
อินทรีย์ที่
ประกอบด้วยน้ า 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรด
ด่างและการกัดกร่อนขนาด 
20 ลิตรหรือขนาดตามความ
เหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ 
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น 
ล่างของอาคาร 

L18 ของเสียที่เป็นสาร
ไวไฟ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรด
ด่างและการกัดกร่อนขนาด 
20 ลิตรหรือขนาดตามความ
เหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ 
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น 
ล่างของอาคาร 

L19 ของเสียที่มีสารที่ท า
ให้ภาพคงตัว 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรด
ด่างและการกัดกร่อนขนาด 
20 ลิตรหรือขนาดตามความ
เหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ 
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น 
ล่างของอาคาร 

L20 ของเสียที่เป็นสาร
ระเบิดได้ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรด
ด่างและการกัดกร่อนขนาด 
20 ลิตรหรือขนาดตามความ
เหมาะสม 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

เก็บไว้ในบริเวณที่อากาศ 
ถ่ายเทสะดวกควรอยู่ชั้น 
ล่างของอาคาร 

L21 ของเสียที่เป็น 
สารกัมมันตรังสี 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรด
ด่างและการกัดกร่อนขนาด 
20 ลิตรหรือขนาดตามความ
เหมาะสม (ห้ามเก็บรวม) 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

ต้องเก็บแยกต่างหาก 

L22 ของเสียที่มี
จุลินทรีย์ 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรด
ด่างและการกัดกร่อนขนาด 
20 ลิตร หรือขนาดตามความ
เหมาะสม (ห้ามเก็บรวม) 

70-80% 
ของปริมาตร 
ภาชนะ 

ต้องเก็บแยกต่างหาก 

L23 ของเสียที่มี 
Ethidium 
bromide 

ถัง PE หรือ PP ชนิดทนกรด
ด่างและการกัดกร่อนขนาด 
20 ลิตร หรือหรือขนาดตาม
ความเหมาะสม  
(ห้ามเก็บรวม) 

70-80%ของ
ปริมาตร
ภาชนะ 

ต้องเก็บแยกต่างหาก 

 


