
แบบฟอรม HZW 03 การบันทึกปรมิาณของเสียประเภทของเหลวพิเศษ
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การจัดเก็บและจัดการของเสียอนัตรายชนดิของแข็ง

 ของเสียอันตรายชนิดของแข็ง ใสถุงดําบรรจุถังเก็บของแข็ง 50 ลิตร 
S01 ขวดสารเคมีที่ใชหมดแลว

เก็บในถังโอง วัสดุ PE ขนาด 50 ลิตร มีฝาปดมิดชิด ติด
ี   ใ   ื่ฉลากของเสียตามระบบของ สงขอมูลใหศูนย EESH เพือ

รวบรวมสงบริษัทรีไซเคิลขวดสารเคมี

S02 เครื่องแกวอุปกรณปนเปอนสารเคมีที่แตกชํารุด
     เก็บในถังโอง วัสด PE ขนาด 50 ลิตร มีฝาปดมิดชิด ติด     เกบในถงโอง วสดุ PE ขนาด 50 ลตร มฝาปดมดชด ตด

ฉลากของเสียตามระบบของ มจธ. สงขอมูลใหศูนย EESH 
เพื่อรวบรวมสงกําจัดภายนอก   

S03 สารเคมีหมดอายุและเสื่อมสภาพ
เก็บในถังโอง วัสดุ PE ขนาด 50 ลิตร มีฝาปดมิดชิด ติด
ฉลากของเสียตามระบบของ มจธ. สงขอมูลพรอมแนบ 
MSDS ใหศนย EESH เพื่อรวบรวมสงกําจัดภายนอก MSDS ใหศูนย EESH เพอรวบรวมสงกาจดภายนอก 
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การจัดเก็บและจัดการของเสียอนัตรายชนดิของแข็ง
o S04 ขยะปนเปอนเชื้อจุลินทรีย Biohazard waste 

้ ่ ้ ฆาเชื้อที่ 180o C 70 นาที ทิ้งเปนขยะชุมชน

o S05  ขยะปนเปอนสารเคมี
เชน กระดาษทิชชเปอนสารเคมีถงมอืเปอนสารเคมี เชน กร ดาษทชชูเปอนสารเคมถุงมอเปอนสารเคม 
บรรจภุัณฑที่ปนเปอนสารเคมี  ติดฉลาก S05 สงขอมลู
ให EESH สงกําจัดภายนอก

o ขยะปนเปอน EtBR
จัดเก็บแยกจากขยะปนเปอนสารเคมี ติดฉลาก 
ของเสียEtBr สงขอมูลให EESH สงกําจัดภายนอก

 สําหรับ ขวดน้ํายาลางสุขภัณฑถังสีทาบาน กระปองสเปรย  
จัดทิ้งในถังขยะสีแดง ขยะพิษจดทงในถงขยะสแดง ขยะพษ
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แบบฟอรม EESH-HZW 04 การบันทึกปรมิาณของเสียประเภทของแข็ง
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ขอควรพิจารณาในการเลือกสถานที่ในการจัดเก็บของเสียอันตราย

สถานที่ใชในการจัดเก็บของเสีย

สถานที่จัดเก็บของเสียภายในหองปฏิบัติการ : 
บริเวณที่แบงแยกออกมาจากสวนที่ปฏิบัติการ  และอยในบริเวณที่อากาศ ถายเทบรเวณทแบงแยกออกมาจากสวนทปฏบตการ  และอยูในบรเวณทอากาศ ถายเท
ไดสะดวก   แบงแยกของเสียที่อยูรวมกันกับของเสียชนิดอื่นไมได

สถานที่จัดเก็บของเสียประจําอาคาร : 
ควรเปนสถานที่ที่อยชั้นลางสดของอาคาร  มีอากาศถายเทไดสะดวก แยกของควรเปนสถานททอยูชนลางสุดของอาคาร  มอากาศถายเทไดสะดวก แยกของ
เสียที่อยูรวมกันกับของเสียชนิดอื่นไมได

สถานที่เก็บของเสียในสถานที่เก็บรวบรวมของเสียสวนกลาง : 
ตองเปนสถานโรงเรือนหรือที่มีปริมาณกวางพอ  มีอากาศถายเทไดสะดวกและมี
การจัดเก็บของเสียประเภทตางๆ อยางถูกตองตามมาตรฐานและสามารถแยก
การเก็บของเสียที่ไมสามารถเก็บรวมกับของเสียประเภทอื่นไดอยางเหมาะสม
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ขอควรพิจารณาในการเลือกสถานที่ในการจัดเก็บของเสียอันตราย

การแบงกลมของเสียตามIncompatibilityการแบงกลุมของเสยตามIncompatibility
การจัดเก็บของเสียโดยการแบงแยกกลุมตามIncompatibility Chart มีหลักเกณฑุ y
ในการปฏิบัติดังนี้
แบ งกลุ มของ เสี ยตามการจั ด เก็บของ เสี ยอันตรายในโรง เ รื อนตามุ
Environmental Protection Agency หรือ US.EPA โดยจัดเก็บตามหลักเกณฑการ
เขากันไดและเขากันไมไดของของเสียอันตราย (Compatible and Incompatible 
Chart)
จากการ Mapping ตามประเภทของเสียของ มจธ.สามารถแบงออกไดเปน 9 กลุม

www.eesh.kmutt.ac.th
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ขอควรพิจารณาในการเลือกสถานที่ในการจัดเก็บของเสียอันตราย

การจัดกลุมของเสียอนัตรายตามEPA compatibility chart .ุ

กลุมที่ 1  สารกัดกรอน ประเภท กรด ไดแก L01
               สารกัดกรอน ประเภท ดาง/เกลือ ไดแก L02, L03
กลุมที่  2 สารออกซิไดซ ไดแก L12

 ี่ ี ิ  ไ  กลุมที  3 สารรดีิวซ ไดแก L13
กลุมที่ 4 สารพษิ ไดแก L04,  L05,  L07,  L08,  L10,  L11 
กลมที่ 5 สารติดไฟ ไดแก L14   L15   L17   L18   L19   L16กลุมท 5 สารตดไฟ ไดแก L14,  L15,  L17,  L18,  L19,  L16
กลุมที่ 6 สารระเบิดได  ไดแก L20
กลุมที่ 7 ของเสียที่เปนสารกัมมันตรงัสี ไดแก L21ุ
กลุมที่  8 ของเสีย Bio-Hazard ไดแก L22  S04
กลุมที่ 9 ของเสียพิเศษที่ตองจัดเก็บเฉพาะ ไดแก ของเสียพเิศษ EtBr, S02 และ S05 
หมายเหตุ : การจัดเก็บของเสียชนิดของแข็ง SO1 และ S03 จะจัดเขากลุมตามอนัตราย
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สถานที่จัดเก็บของเสยีในหองปฏิบัตกิาร
การเลือกพื้นที่ที่ใชในการจัดเก็บ

เลือกบริเวณที่แบงแยกออกมาจากสวนที่ปฏิบัติการ  
และอยูในบริเวณที่อากาศ ถายเทไดสะดวก
ตองไมอยูใกลแหลงกําเนิดไฟฟา และสถานที่ตั้งไมกีด
ขวางทางเดิน
แบงแยกของเสียที่อยูรวมกันกับของเสียชนิดอื่นไมได
ออกจากกัน
ควรมีถาดรองหรือภาชนะรองเพื่อปองกันการหกตกควรมถาดรองหรอภาชนะรองเพอปองกนการหกตก
หลนในระหวางการบรรจุของเสียลงสูภาชนะจัดเก็บ

ขอควรพิจารณา
ไมควรเก็บของเสียไวในหองปฏิบัติการนานเกินสาม
เดือนเดอน
ไมควรใชภาชนะจัดเก็บของเสียที่มีรอยแตกหรือกรอบ
เนื่องจากหมดอายุ

ิ ป ใ  ็ ั  ป ิ ั ็ ีควรติดปายใหเห็นชัดเจนวาเปนบริเวณจัดเก็บของเสีย
หามวางภาชนะบรรจุของเสียซอนกัน
ควรติดปายภาชนะบรรจุบงกชนิดของเสียใหเห็นเดนชัด
และใหมั่นใจวาปายไมหลุด
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สถานที่จัดเก็บของเสียประจําอาคาร

การเลือกพื้นที่ที่ใชในการจัดเก็บ
ควรเปนสถานที่ที่อยูชั้นลางสุดของอาคาร  มีอากาศถายเทไดสะดวก 
ตองไมอยูใกลแหลงกําเนิดไฟฟา หรือความรอน
ี  ื้ ี่ ็ ี ี่  ั ั ี ิ ื่ ไ ไ  ัมีการแบงพืนทีแยกเก็บของเสียทีอยูรวมกันกับของเสียชนิดอืนไมไดออกจากกัน ตาม

Incompatibility Chart
ควรมีถาดรองหรือภาชนะรองเฉพาะกลมของเสียเพื่อปองกันการแตกหรือหกตกหลนในระหวางุ
การจัดเก็บ

ขอควรพิจารณา
ไมควรเก็บของเสียไวในสถานที่จัดเก็บของเสียประจําอาคารเกินหกเดือน
ํ ั ็ ี  ่ํ ื่ ป ั / ั่ ไสารวจตรวจสอบภาชนะจดเกบของเสียอยางสมาเสมอเพือปองกนการแตก/รวไหล

ควรติดปายใหเห็นชัดเจนวาเปนบริเวณจัดเก็บของเสียและติดปายเครื่องหมายอันตราย
ควรมีพาหนะขนยายของเสียที่เหมาะสมและไดมาตรฐานและควรมีปายขนยายและชนิดของฐ
อันตรายติดไวในขณะขนยาย
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สถานที่จัดเก็บของเสยีภายในอาคาร

ั้  ั ้ํ ั ไ ไ    ไ  ิ  ัชันตองสามารถรบันาํหนักไดไมนอยกวา 120 ก.ก. และวางไมสูงเกินกวาระดับอก
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สถานที่เก็บของเสียในสถานที่เก็บรวบรวมของเสียสวนกลาง 

การเลือกพื้นที่ที่ใชในการจัดเก็บ
  ื  ั้ ี ี  ไ เปนอาคารแยกตางหากหรือเฉพาะเปนอาคารชันเดียว มีอากาศถายเทไดสะดวก 

มีการกอสรางอาคารตามระบบมาตรฐาน WHO โดยเปนการกอสรางแบบDouble Wall ผนัง
สองชั้น เพื่อปองกันการปนเปอนของของเสียสพื้นดิน/น้ําใตดินในกรณีผนังแตกรั่วไหลสองชน เพอปองกนการปนเปอนของของเสยสูพนดน/นาใตดนในกรณผนงแตกรวไหล
มีอุปกรณปองกันในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีที่เปนไปตามมาตรฐาน NFPA
มีปุมสัญญานไฟฉุกเฉินตองไมอยูใกลแหลงกําเนิดไฟฟา หรือความรอน
ี  ื้ ี่ ็ ี ี่  ั ั ี ิ ื่ ไ ไ  ัมีการแบงพืนทีแยกเก็บของเสียทีอยูรวมกันกับของเสียชนิดอืนไมไดออกจากกัน ตาม

Incompatibility Chart
ควรมีถาดรองหรือภาชนะรองเฉพาะกลมของเสียเพื่อปองกันการแตกหรือหกตกหลนในควรมถาดรองหรอภาชนะรองเฉพาะกลุมของเสยเพอปองกนการแตกหรอหกตกหลนใน
ระหวางการจัดเก็บ

ขอควรพิจารณา
ไมควรเก็บของเสียไวในสถานที่รวบรวมของเสียสวนกลางเกินหนึ่งป
ํ ื้ ี่ ั ็ ี  ่ํ ื ่ ป ั ั่ ไสํารวจตรวจสอบพืนทีและภาชนะจัดเก็บของเสียอยางสมําเสมอเพือปองกันการแตก/รัวไหล

ควรติดปายใหเห็นชัดเจนวาเปนอาคารจัดเก็บของเสียและติดปายเครื่องหมายอันตราย
ควรมีพาหนะขนยายของเสียที่เหมาะสมและไดมาตรฐานและควรมีปายขนยายและชนิดของฐ
อันตรายติดไวในขณะขนยาย 50
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สถานที่เก็บของเสียในสถานที่เก็บรวบรวมของเสียสวนกลาง 

่สถานทีเ่ก็บของเสียอันตราย ควรมีบอ
สําหรับรองรับของสียอันตรายกรณีหก
ร่ั่วไหล
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โรงเรือนจัดเก็บของเสียอันตราย มจธ.

วัตถุประสงค
1. เปนสถานที่ในการจัดเก็บของเสียอันตรายสวนกลางกอนการสงกําจัดภายนอก
2. เปนโรงเรือนจัดเก็บของเสียอันตรายตนแบบที่มีระบบความปลอดภัยเปนไปตาม

มาตรฐาน WHO
52
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การเก็บรวบรวมของเสียภายใน มจธ.

จัดแยกประเภทของเสียภายในหองปฏิบัติการ
แจงขอฉลาก/ถังและจัดเก็บของเสียในหองปฏบิัตกิารแจงขอฉลาก/ถงและจดเกบของเสยในหองปฏบตการ
บันทึกและรายงานปรมิาณของเสีย

ี  โ ื ั ็ ี ีรวบรวมของเสียสงโรงเรือนจัดเก็บของเสีย มจธ.บางขุนเทียน
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การจัดเก็บของเสียในโรงเรือนจัดเก็บของเสียอันตราย มจธ. 

ี ั ี่ ป ืของเสียอันตรายทีเปนเกลือ (Salt) (หมายเลข L03) 
เนื่องจากไมแสดงลักษณะความเปนอันตรายในดานการกัดกรอน เปนพิษ 

ื ไ ไฟ ิ ั ็ ั ี หรือไวไฟ พจิารณาจัดเก็บรวมกับของเสียกลุม1.2

ี ี ่ป  ฟ ฟ ั ฟ ไ ของเสียทีประกอบดวยฟอสฟอรัส / ฟลูออไรด (หมายเลข L04) 
เปนของเสียที่มีลักษณะกัดกรอนและมีลักษณะเปนดาง พจิารณาจัดเก็บรวม
ั ี กับของเสียกลุม 1.2
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การเก็บรวบรวมของเสยีภายใน มจธ.

ใีของเสีย การจัดแยกประเภท
ของเสียภายใน
หองปฏิบัตกิาร

บําบัดของเสียเองใน
หองปฏิบัตกิาร

รวบรวมของเสีย
ภายใน

หองปฏิบัตกิารฏ

ทกุพุธของสัปดาหที่
สองของเดือน

ทกุหกเดือน

หนวยงานกาํจัดของ หนวยงานบําบัดของ สถานที่จดัเก็บ       หนวยงานกาจดของ
เสียภายนอก เสียกลางของ

มหาวิทยาลัย
ของเสียกลางของ
มหาวิทยาลัย 55
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การเก็บรวบรวมของเสยีภายในมหาวิทยาลยั
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การจัดเก็บของเสียในหองปฏิบัติการ
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การแจงขอฉลาก
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การบันทึกปริมาณของเสีย
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การรายงานปริมาณของเสีย

60



การเก็บขอมูลชนิดปริมาณของเสียชนิดของเหลวในหองปฏิบัติการ

Types Quantities of waste Percentage 
Liter(s) (%)

L01 Acid waste                1394.30 13.42
L02 Base waste 601.20 5.79
L03 Salt waste 184.00 1.77

L04 Phosphorus/Fluoride waste 79.00 0.76

L05 Cyanide waste 154.65 1.49
L07 Chromium waste 244.35 2.35
L08 Mercury waste 670.00 6.45
L10 Arsenic waste 151.40 1.46
L11 Heavy metal ion waste 1539.25 14.81
L12 Oxidizing agent 61.50 0.59
L13 Reducing agent 3.50 0.03
L14 Combustible waste 1210.00 11.64
L15 Oil waste 911.00 8.77
L16 Halogen waste 97.05 0.93
L17 water complex solution 807.60 7.77
L18 Flammable waste 2267.15 21.82
L19 Fixative solution waste 0.00 0.00
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L19 Fixative solution waste 0.00 0.00
L20 Explosive waste 15.00 0.14

total 10390.95 100
www.eesh.kmutt.ac.th



ปริมาณของเสียเคมีจากหองปฏิบัติการที่ผลิต ใน มจธ.

ป ของเหลว ของแข็ง ปริมาณของเสยี จํานวนนักศึกษา การกอของ คาใชจาย คาบําบัด วิธีการบําบัด หมายเหต
(ลิตร) (กิโลกรัม) ของเหลว+ของแข็ง 

(กก)
ระดับป.ตรี-เอก

(คน)
เสยี

(กก/คน)
(บาท) (บาท/กก)

ุ

2551 16,475.0 1,565.0 18,040.0 12,042 1.50 239,410.0 13.3 คัดแยกและฝงกลบ ขอมูลจาก safety 
2551

2552 8,999.0 2,052.0 11,051.0 13,293 0.83 124,023.7 11.2 คัดแยกและฝงกลบ ขอมูลจาก safety 
2552

2553 9,985.0 3,311.0 13,296.0 13,645 0.97 120,965.6 9.1 คัดแยกและฝงกลบ ขอมูลจาก safety 
2553

2554 10,391.0 1,529.0 11,973.0 13,339 0.90 288,900.0 24.1 รีไซเคิล,เตาเผาขยะ
อันตราย

ขอมูลถึง 30 
พฤษภาคมขอมูล
จาก safety2554

2555 10 254 0 2 255 0 12 509 0 13 898 0 90 208 450 0 15 0 รีไซเคิล เตาเผาขยะ   f t  2555 10,254.0 2,255.0 12,509.0 13,898 0.90 208,450.0 15.0 รไซเคล,เตาเผาขยะ
อันตราย

ขอมูลจาก safety 
2555
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อัตราการผลิตของเสียเคมจีากหองปฏิบัติการใน มจธ.
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