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การจําแนกของเสียของเสียอันตราย 14 ประเภทในระบบ Wastetrack 
 

จําแนกของเสียท่ีเกิดข้ึนตามระบบ Chemtrack&wastetrack2016 ซ่ึงมี 14 ประเภท ตามแผนผังการ
จําแนกของเสีย ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
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WasteTrack จําแนกของเสียอันตรายเปน 14 ประเภท 
 
1) ประเภทท่ี 1 ของเสียพิเศษ (I : Special Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีปฏิกิริยาตอน้ําหรือ

อากาศ ของเสียท่ีอาจมีการระเบิด (เชน azide, peroxides) สารอินทรีย ของเสียท่ีไมทราบ
ท่ีมา ของเสียท่ีเปนชีวพิษ และของเสียท่ีเปนสารกอมะเร็ง เชน เอธิเดียมโบรไมด 

2) ประเภทท่ี 2 ของเสียท่ีมีไซยาไนด (II : Cyanide Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีไซยาไนด เปน
สวนประกอบ เชน โซเดียมไซยาไนด โปแตสเซียมไซยาไนด หรือเปนของเสียท่ีมีสารประกอบ
เชิงซอนไซยาไนด  หรือมีไซยาโนคอมเพล็กซ เปนองคประกอบ เชน Ni(CN)42- เปนตน 

3) ประเภทท่ี 3 ของเสียท่ีมีสารออกซิแดนซ (III : Oxidizing Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมี
คุณสมบัติในการใหอิเล็กตรอน ซ่ึงอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารอ่ืนทําใหเกิดระเบิดได เชน 
โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต โซเดียมคลอเรต โซเดียมเปอรไอออเดต และโซเดียมเปอรซัลเฟต    

4) ประเภทท่ี 4 ของเสียท่ีมีปรอท (IV : Mercury Waste) หมายถึง ของเสียชนิดท่ีมีปรอทเปน
องคประกอบ เชน เมอรคิวรี (II) คลอไรด อัลคิลเมอรคิวรี เปนตน 

5) ประเภทท่ี 5 ของเสียท่ีมีสารโครเมต (V : Chromate Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีโครเมียม 
(VI) เปนองคประกอบ เชน สารประกอบ Cr6+ กรดโครมิก ของเสียท่ีไดจากการวิเคราะห 
Chemical Oxygen Demand (COD) [ถามีการใสปรอทใหจัดเปนของเสียท่ีมีปรอท(IV : 
Mercury Waste)]  

6) ประเภทท่ี 6 ของเสียท่ีมีโลหะหนัก (VI : Heavy Metal Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีไอออน
ของโลหะหนักอ่ืนท่ีไมใชปรอทเปนสวนผสม เชน แบเรียม แคดเมียม ตะก่ัว ทองแดง เหล็ก 
แมงกานีส สังกะสี โคบอล นิเกิล เงิน ดีบุก แอนติโมนี ทังสเตน วาเนเดียม เปนตน  ตัวอยางเชน 
Lowry’s solution = copper sulfate + Sodium tungstate +Lithium sulfate  
  Inhibitor assays = Vanadate : NaVO3 
  Silver nitrate reagent = Silver stain 
  Arsenate 

7) ประเภทท่ี 7 ของเสียท่ีเปนกรด (VII : Acid Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีคาของ pH ต่ํากวา 
7 และมีกรดแรปนอยูในสารมากกวา 5% เชน กรดซัลฟูริก, กรดไนตริก, กรดไฮโดรคลอริก  acetic 
acid และ Bradford’s solution = 85% Phosphoric acid +95% Ethanol เปนตน 

8) ประเภทท่ี 8 ของเสียอัลคาไลน (VIII : Alkaline Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีคา pH สูงกวา 
8 และมีดางปนอยูในสารละลายมากกวา 5% เชน คารบอเนต ไฮดรอกไซด แอมโมเนีย และ 
โซเดียมไฮดรอกไซด เปนตน 

9) ประเภทท่ี 9 ผลิตภัณฑปโตรเลียม (IX : Petroleum Products) หมายถึง ของเสียประเภท
น้ํามันปโตรเลียม และผลิตภัณฑท่ีไดจากน้ํามัน เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด 
น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอลื่น และ Xylene solution  
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10)  ประเภทท่ี 10 Oxygenated (X : Oxygenated) หมายถึง ของเสียท่ีประกอบดวยสารเคมี
ท่ีมีออกซิเจนอยูในโครงสราง เชน เอทิลอาซิเตต อะซิโตน เอสเทอร อัลกอฮอล คีโตน อีเทอร 
Formaldehyde Acetone extraction Butanol เปนตน 

11)  ประเภทท่ี 11 NPS Containing (XI : NPS Containing) หมายถึง ของเสียท่ีประกอบดวย
สารอินทรียท่ีมีสวนประกอบของ ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, ซัลเฟอร เชน สารเคมีท่ีมีสวนประกอบ
ของ Dimethyl formamide (DMF), Dimethyl sulfoxide (DMSO), อะซิโตรไนไตรล, เอมีน, 
เอไมน 

12)  ประเภทท่ี 12 Halogenated (XII : Halogenated)  หมายถึง ของเสียท่ีมีสารประกอบ
อินทรียของธาตุฮาโลเจน เชน คารบอนเตตราคลอไรด (CCl4)  คลอโรเอทิลีน BCIP solution 
= BCIP C8H4BrClNO4P.2Na Phenol chloroform extraction 

13) ประเภทท่ี 13    
(a) : ของแข็งท่ีเผาไหมได (XIII (a) : Combustible Solid)   

     (b) : ของแข็งท่ีไมสามารถเผาไหมได (XIII (b) : Incombustible Solid) 
14) ประเภทท่ี 14 ของเสียท่ีมีน้ําเปนตัวทําละลายอ่ืน ๆ (XIV : Miscellaneous Aqueous 

Waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีสารประกอบนอยกวา 5% ท่ีเปนสารอินทรียท่ีไมมีพิษ หากเปน
สารมีพิษใหพิจารณาเสมือนวาเปนของเสียพิเศษ (I : Special Waste) 
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