
 

ตารางประเภทของเสียสารเคมีและของเสียอันตราย 

Chemical Waste and Hazardous Waste Classification Table 

ล าดับที่ 
No. 

กลุ่ม 
Group 

รายละเอียด 
Detail 

ตัวอย่าง 
Example 

ประเภทของเสียสารเคมี   

1 ของเสียสารเคมีที่มี
ปรอท 
Mercury waste 

ของเสียที่มีปรอท (Hg) เป็น
องคป์ระกอบ 
Mercury (Hg) containing waste 

เมอร์คิวรี (II) คลอไรด์ (HgCl2),  
อัลคิลเมอร์คิวรี  
Mercury (II) chloride, alkyl mercury 

2 ของเสียสารเคมีที่มี
ไซยาไนด์ 
Cyanide waste 

ของเสียที่มีไซยาไนด์ (CN-) เป็น
ส่วนประกอบ 
Cyanide (CN-) containing waste 

โซเดียมไซยาไนด์ (NaCN) 
Sodium cyanide (NaCN) 

3 ของเสียสารเคมี 
ที่มีปฏิกิริยาต่อน ้าหรือ
อากาศ  
Air/water reactive 
waste 

ของเสียที่เมื่อท้าปฏิกิริยากับน ้า หรือ
อากาศจะท้าให้เกิดปฏิกิริยารุนแรง เช่น 
มีก๊าซพิษ ควันพิษ เกิดความร้อนหรือ
เกิดการระเบิด  
Waste that reacts violently with 
air or water generating toxic gases 
or fumes, releasing heat or 
causing explosion 

กลุ่มโลหะแอลคาไลน์, เอไซด์ (N3
-) 

Alkali metals, azides (N3
-) 

 

4 ของเสียสารเคมี 
ที่ลุกติดไฟเองได้  
Self-igniting waste 

ของเสียที่มีแนวโน้มจะเกิดความร้อนขึ น
ได้เองในสภาวะการขนส่งตามปกติหรือ
เกิดความร้อนสูงขึ นได้เมื่อสัมผัสกับ
อากาศ และมีแนวโน้มจะลุกไหม้ได้ 
Waste that can heat up or ignite 
spontaneously under normal 
handling conditions or upon 
contact with air 
 
 
 

ฟอสฟอรัสขาว, ฟอสฟอรัสแดง  
White phosphorus,  
red phosphorus 
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5 ของเสียสารเคมี 
ที่ต้องมีการควบคุม
อุณหภูมิ  
Temperature sensitive 
waste 

ของเสียสารเคมีที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยา
หรือท้าปฏิกิริยาได้ด้วยตัวเอง 
Waste that is highly reactive and 
spontaneously reacts without 
detonating 

กรดพิคริก, โบรมีนวอเตอร์  
Picric acid, bromine water 

6 ของเสียสารเคมีประเภท
ออกซิไดซ์ซิง 
Oxidizing waste 

 
 

ของเสียที่มสีารที่ท้าหน้าที่รับอิเล็กตรอน
จากสารอื่น เช่น  
สารในกลุ่มคลอเรต (ClO3

-),  
คลอไรต์ (ClO2

-),  
เปอร์แมงกาเนต (MnO4

-),  
เปอร์ซัลเฟต (S2O8

2-),  
กรดคลอริก (HClO3) 
Waste that removes 
electrons  from other substances 
such as chlorate (ClO3

-),  
chlorite (ClO2

-),  
permanganate (MnO4

-),  
persulfate (S2O8

2-),  
chloric acid (HClO3) 

โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (KMnO4), 
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2), 
โพแทสเซียมเปอร์คลอเรต (KClO4), 
โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaOCl) 
Potassium permanganate (KMnO4), 
hydrogen peroxide (H2O2), 
potassium perchlorate (KClO4), 
sodium hypochlorite (NaOCl)  

7 
 

ของเสียสารเคมีประเภท
รีดิวซ์ซิง  
Reducing waste 
 

ของเสียที่มสีารที่ท้าหน้าที่ให้อิเล็กตรอน
แก่สารอ่ืน เช่น สารในกลุ่มไฮไดรด์ 
Waste that donates electrons to 
other substances such as hydride 
containing compounds 

ลิเทียมอะลูมินัมไฮไดรด์ (LiAlH4), 
โซเดียมโบโรไฮไดรด์ (NaBH4)  
Lithium aluminium hydride(LiAlH4), 
sodium borohydride (NaBH4) 

8 ของเสียสารเคมีประเภท
โลหะหนัก 
Heavy metal waste 

ของเสียที่มีไอออนของโลหะหนักเป็น
องค์ประกอบ ได้แก่  
โครเมียม (Cr), แคดเมียม (Cd),  
ตะกั่ว (Pb), ทองแดง (Cu), เหล็ก (Fe), 
แมงกานีส (Mn), สังกะสี (Zn),  
โคบอลต์ (Co), นิกเกิล (Ni), เงิน (Ag), 
ดีบุก (Sn), พลวง (Sb), ทังสเตน (W) 
และ วานาเดียม (V)  
 

COD waste, เฟอรัสซัลเฟต(FeSO4), 
เลด (II) คลอไรด์ (PbCl2),  
โพแทสเซียมไดโครเมท (K2Cr2O7), 
ตะกอนโลหะหนัก  
COD waste,  
ferrous sulphate(FeSO4),  
lead (II) chloride,  
potassium dichromate (K2Cr2O7), 
heavy metal sludge 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electron
https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_species
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Waste that contains heavy metal 
ions such as chromium (Cr), 
cadmium (Cd), lead (Pb),  
copper (Cu), iron (Fe),  
manganese (Mn), zinc (Zn),  
cobalt (Co), nickel (Ni), silver (Ag), 
tin (Sn), antimony (Sb),  
tungsten (W) and vanadium (V)  

 

9 ของเสียสารเคมีประเภท
สารมีพิษ 
Toxic waste 

 

ของเสียที่มีความเป็นพิษต่อสุขภาพสูง 
เป็นสารก่อมะเร็งหรือมีผลกระทบต่อ
ระบบพันธุกรรม  
Waste that is highly toxic to 
human health or carcinogen  

คลอโรฟอร์ม (CHCl3),  
คาร์บอนเตตะคลอไรด์ (CCl4),  
เอธิเดียมโบรไมด์ (EtBr),  
ฟอร์มาลดีไฮด์ (CH2O),  
อะคริเลต (C3H3O2), ไพริดีน (C5H5N) 
Chloroform (CHCl3),  
carbon tetrachloride (CCl4), 
ethidium bromide (EtBr), 
formaldehyde (CH2O),  
acrylate (C3H3O2), pyridine (C5H5N) 

10 ของเสียสารเคมีประเภท
สารก้าจัดแมลง 
Pesticide waste 

ของเสียที่มีส่วนประกอบของ สารก้าจัด
ศัตรูพืช จุดมุ่งหมายใช้เพื่อป้องกัน 
ท้าลาย ดึงดูด ขับไล่ หรือควบคุม
ศัตรูพืช และสัตว์ หรือพืชและสัตว์ที่ไม่
พึงประสงค ์ 
Pesticide (herbicide, insecticide, 
fungicide and animal poison) 
containing waste 
 

ออร์กาโนคลอรีน, ออร์กาโนฟอสเฟต, 
คารบ์าเมต, ไพรีทรอยด์  
Organochlorine, organophosphate, 
carbamate, pyrethroids 

11 ของเสียสารเคมีประเภท
ฮาโลเจน 
Halogenated waste  

 

ของเสียที่เป็นสารประกอบอินทรีย์ของ
ธาตุฮาโลเจน ได้แก่ คลอรีน (Cl), 
โบรมีน (Br), ไอโอดีน (I), ฟลูออรีน (F) 
เป็นองค์ประกอบในโมเลกุล  
Waste of organic compounds that 
contains halogens: chlorine (Cl), 

ไตรคลอโรเอทิลีน (C2HCl3),  
เปอร์คลอโรเอทิลีน (C2Cl4) 
Trichloroethylene (C2HCl3), 
perchloroethylene (C2Cl4) 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
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bromine (Br), iodine (I),  
fluorine (F) 

12 ของเสียสารเคมีประเภท
สารอนินทรีย์  
Inorganic waste 

 
 

ของเสียที่เป็นสารอนินทรีย์ในกลุ่ม 
คาร์บอเนต (CO3

2-), ซัลเฟต (SO4
2-), 

ฟอสเฟต (PO4
3-)  

Inorganic waste such as 
carbonate (CO3

2-), sulphate(SO4
2-),  

phosphate (PO4
3-) 

โพแทสเซียมคาร์บอเนต (K2CO3), 
โซเดียมซัลเฟต (Na2SO4) 
Potassium carbonate (K2CO3), 
sodium sulphate (Na2SO4) 
 
 

13 ของเสียสารเคมีประเภท 
ไฮโดรคาร์บอน 
Hydrocarbon waste 

 

ของเสียที่มไีฮโดรเจน (H) และ  
คาร์บอน (C) เป็นองค์ประกอบหลักใน
โมเลกุล รวมไปถึงสารในหมู่ฟังก์ชันด้วย 
ได้แก่ แอลเคน, แอลคีน, แอลไคน์, 
แอลกอฮอล์, เอสเทอร์, อีเทอร์, คีโตน, 
น ้ามัน 
Non-halogenated organic waste 
including compounds that 
contains the following functional 
groups: alkane, alkene, alkyne, 
alcohol, ester, ether, ketone and 
oil 
 

เฮกเซน (C6H14), ไซโคลเฮกเซน (C6H12), 
บิวเทน (C4H10), เมทานอล (CH3OH),  
เอทานอล (C2H5OH), อะซิโตน (C3H6O), 
ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (C3H8O) ,  
เมทิลเอทิลคีโตน (C4H8O),  
เมทิลไอโซบิวทิลคีโตน (C6H12O), 
เตตระไฮโดรฟูแรน (C4H8O),  
เอทิลอะซีเตท (CH3CH2COOCH3), 
บิวทิลอะซิเตท (C6H12O2),   
ไดเอทลิอีเทอร์ (C2H5)2O, 
ปิโตรเลียมอีเทอร์,  
อะซิทัลดีไฮด์ (C2H4O), ของเสียที่มี
สารประกอบอินทรีย์ของธาตุไนโตรเจน 
ซัลเฟอร์ ฟอสฟอรัส และ ออกซิเจน  
เป็นองค์ประกอบภายในโมเลกุล  
(NPSO Compound),  
อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน  
(Aromatic Hydrocarbon)  
Hexane (C6H14), acetone (C3H6O), 
cyclohexane (C6H12),  
butane (C4H10), methanol (CH3OH), 
ethanol (C2H5OH),  
isopropyl alcohol (C3H8O), 
methylethylketone (C4H8O), 
methylisobutylketone (C6H12O), 
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tetrahydrofuran (C4H8O), 
ethylacetate (CH3CH2COOCH3), 
butylacetate (C6H12O2), 
diethylether (C2H5)2O,  
petroleum ether,  
acetaldehyde (C2H4O),  
NPSO compound,  
aromatic hydrocarbon 

14 ของเสียสารเคมี 
ประเภทกรด 
Acid waste 
 

ของเสียที่มีค่า pH ต่้ากว่า 7  
Wastes with a pH lower than 7 

กรดอินทรีย์ (Organic acid),  
กรดไนตริก (HNO3),  
กรดซัลฟิวริก (H2SO4),  
กรดไฮโดรคลอริก (HCl),  
กรดฟอสฟอริก (H3PO4) 
Organic acid, nitric acid (HNO3), 
sulfuric acid (H2SO4),  
hydrochloric acid (HCl), 
phosphoric acid (H3PO4) 

15 ของเสียสารเคมี 
ประเภทเบส 
Base waste 
 

ของเสียที่มีค่า pH สูงกว่า 7  
Wastes with a pH higher than 7 
 

แอมโมเนีย (NH3),  
สารประกอบไฮดรอกไซด์ (OH-) เช่น  
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH), 
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH),  
ammonia (NH3), 
hydroxide compounds (OH-): 
sodium hydroxide (NaOH), 
potassium hydroxide (KOH) 

16 ของเสียสารเคมีในรูป
ของแข็ง ของเสียที่
ปนเปื้อน 
Solid chemical 
/contaminated 
waste  

ของเสียสารเคมสีถานะของแข็งซึ่งระบุ
ชื่อสารชัดเจน, สารเคมีสถานะของแข็ง
ที่หมดอายุ, วัสดุที่มีการปนเปื้อน
สารเคมี  
Identifiable solid chemical waste, 
expired solid chemical waste and 
chemically contaminated solid 
materials 

สารเคมีหมดอายุ, ถุงมือปนเปื้อนสารเคมี
กระดาษกรองปนเปื้อนสารเคมี 
Expired solid chemicals, 
chemically contaminated gloves, 
chemically contaminated filter 
paper 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99


ล าดับที่ 
No. 

กลุ่ม 
Group 

รายละเอียด 
Detail 

ตัวอย่าง 
Example 

17 ภาชนะท่ีปนเปื้อน 
Contaminated 
container  

ภาชนะเปล่าทีป่นเปื้อนสารเคมี  
Chemically contaminated 
container 

ภาชนะบรรจุสารเคมี, ขวดแก้ว,  
ถังพลาสติก, เครื่องแก้วแตก  
Chemical container, glass bottle, 
plastic chemical container,  
broken glass 

18 ยา 
Drug 

ยาที่ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทยาเคมีบ้าบัด  
Non-chemotherapy medicine 

ยาหมดอายุ, ยาเสื่อมสภาพ  
Expired medicines,  
deterioration medicine 

19 ของเสียไม่ทราบ
ประเภท 
Unknown waste  
 

ของเสียที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็น
สารเคมีชนิดใด มาจากท่ีไหน   
Waste that its nature or origin 
cannot be identified 

 

ประเภทของเสียอันตราย    

20 ของเสียอันตรายจากชุมชน (Household hazardous waste)  

 20.1 หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent light bulb)  

 20.2 หลอดตะเกียบ (Compact fluorescent bulb)  

 20.3 หลอดไส้ (Incandescent light bulb)  

 20.4 ถ่านไฟฉาย (Battery)  

 20.5 แบตเตอรี่มือถือ (Cell phone battery)  

 20.6 กระป๋องสี (Paint container)  

 20.7 กระป๋องสเปรย์ (Spray can)  

 


