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คํานํา 
 

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  
ได้พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการปลอดภัย (ELSM) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการทุกห้องภายในคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ทําการจัดการสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการปลอดภัยให้เป็นไปในแบบแผนเดียวกัน โดยยึดหลักของ
ความปลอดภัยและความถูกต้องเหมาะสมตามระบบสากลนิยม และเพ่ือให้ห้องปฏิบัติการทุกห้อง
สามารถที่จะแยกประเภทและจัดเก็บของเสียและสารเคมี ทําให้สามารถรู้ชนิด และ ปริมาณของของ
เสียและสารเคมีของห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในคณะเทคโนโลยีทางทะเล เพ่ือประโยชน์ในการที่จะ
ติดตาม รวบรวมและหาวิธิที่เหมาะสมในการบําบัดของเสียในห้องปฏิบัติการในคณะเทคโนโลยีทาง
ทะเลต่อไป เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการปลอดภัย
ภายในคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  จึงได้จัดทําคู่มือการแยก
ประเภทและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการขึ้น โดยคู่มือเล่มนี้เป็นการแนะนําหลักการและ
แนวทางปฏิบัติในการจัดแยกประเภทและจัดเก็บของเสียภายในห้องปฏิบัติการโดยทั่วไป ซึ่งผู้อ่านจะ
ทราบถึงข้ันตอนต่างๆ ที่จําเป็นในการจัดแยกประเภทและจัดเก็บของเสียที่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงาน
จึงควรปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการต่างๆ ในคูม่ือการจัดการแยกประเภทและการจัดการของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยคูม่ือนี้เป็นผลลัพธ์
จากการดําเนินงานของบุคลากรของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล ที่มุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรใน
คณะเทคโนโลยีทางทะเลในด้านความปลอดภัยจากสารเคมี การจัดการรวบรวมของเสีย ตลอดจน
วิธีการบําบัดของเสียจากห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในคณะเทคโนโลยีทางทะเลอย่างต่อเนื่อง ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ และบุคคลทั่วไป หากมีข้อแนะนําประการใด
ผู้จัดทํายินดีรับฟงัข้อแนะนําและข้อคิดเห็นเพื่อจะได้นําไปปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกต้องต่อไป  
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บทนํา 
 

งานจัดการของเสียอันตราย 
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

 
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีการเรียนการสอน และ 

งานวิจัย มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรที่มีความเสี่ยงภัยสูงต่ออันตรายต่างๆ หลายประเภทขณะ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ สารไอระเหยที่เป็นพิษ ก๊าซอัดแรงดัน ของเหลวที่ติดไฟง่าย สารรังสี สารกัดกร่อน 
แรงกระแทก สิ่งส่งตรวจติดเชื้อ เป็นต้น อันเป็นผลต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของนิสิตและบุคลากร
ที่เข้ามาทํางานในห้องปฏิบัติการ ดังนั้นคณะเทคโนโลยีทางทะเลจึงได้มีการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบขึ้นภายในคณะฯ การจัดการของเสียอันตรายเป็นส่วนสําคัญ
อย่างยิ่งของการจัดการสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการปลอดภัย เพ่ือให้ได้ระบบห้องปฏิบัติการที่เอ้ือ
ต่อการทํางานอย่างปลอดภัย สร้างความมั่นใจในการทํางานที่ปลอดภัยให้กับนิสิต อาจารย์ และ 
บุคลากรทุกระดับ การปฏิบัติงานและการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนั้นต้องมีการ
พัฒนาระบบการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายอย่างต่อเนื่อง และสะดวกต่อการใช้งาน เพ่ือ
สามารถจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย โดยทราบชนิด ปริมาณ ค่าใช้จ่าย ในการบําบัดของเสีย 
มีรูปแบบการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายของห้องปฏิบัติการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายมีการขยายขอบเขตการ  
ดําเนินงานไปยังคณะอ่ืนๆ ที่สนใจ คณะทํางานฯ จึงได้จัดทําคู่มือฉบับนี้ขึ้นเพ่ือใช้สําหรับการจัดการ
ของเสียอันตราย พัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดการของเสียของคณะเทคโนโลยีทางทะเลในปัจจุบัน  

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเลได้พัฒนารูปแบบการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายของ
หอ้งปฏิบัติการ เพ่ือนํามาใช้ในหอ้งปฎิบัติการต่างๆ ภายในคณะฯ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 

1. อบรมให้ความรู้ในการจัดการของเสียอันตรายให้กับนิสิตและบุคลากร ประกอบด้วย 
เนื้อหาดังต่อไปนี้ 

1.1 การจําแนกกลุ่มของเสียที่สามารถจัดการไดเ้องและที่จะต้องนําส่งเพื่อทําการบําบัด 
1.2 วิธีการบําบัดของเสียที่สามารถจัดการไดเ้อง  
1.3 การจําแนกประเภทของเสียอันตราย  
1.4 วิธีการแจ้งข้อมูลเพื่อการจัดทําฐานข้อมูลของเสียอันตราย  

2. ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการดําเนินงานในแต่ละห้องปฏิบัติการ  
3. ประสานงานการจัดเก็บของเสียอันตรายเพ่ือนําไปบําบัดอย่างถูกวิธีต่อไป  
4. รายงานผลการดําเนินการ 
 
 



 
 

การบําบัดของเสียเบื้องต้นภายในห้องปฏิบัตกิารคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 

การบําบัดของเสียเบื้องต้น 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

จําแนกของเสียอันตรายออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
1. ของเสียที่สามารถกําจัดไดเ้อง  
2. ของเสียที่ควรบําบัดก่อนทิ้ง  
3. ของเสียอันตรายที่ควรส่งกําจัด  
4. ของเสียกลุ่มพิเศษ  

1. ของเสียที่สามารถกําจัดไดเ้อง คือ ของเสียที่สามารถท้ิงได้เลย ได้แก่ 
 - เกลือของโลหะที่ไมเ่ป็นพิษและไมม่ีแอนไอออนที่เป็นพิษหรือมีอันตรายอย่างอ่ืน  
 - ของเสียที่มีน้ําเป็นตัวทําละลาย และมีสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์ทีไ่ม่เป็นพิษละลายอยู่ 
ไมเ่กิน 5 % 
- ของแข็งที่ไมม่ีสารเป็นพิษหรือมีอันตรายอย่างอ่ืน เช่น เศษแก้วที่สะอาด กระดาษกรอง  
ตัวดูดน้ํา  

2.ของเสียที่ควรบําบัดก่อนทิ้ง หรือนําส่งเป็นของเสียอันตราย (ควรทําในปริมาณน้อยๆ และให้แตล่ะ
หอ้งปฏิบัติการจัดการกันเอง) ได้แก่ 

รายการ วิธีการบําบัดเบือ้งต้น 
สารละลายกรดและเบส  
(L01, L02) 

ทําให้เป็นกลางแลว้ทิ้งลงท่อน้ําพร้อมท้ังเปิดน้ําตามใน
ปริมาณมากๆ 

ตัวออกซไิดส์ (L10) รีดิวส์ด้วยตัวรีดิวส์ที่เหมาะสมก่อนนําส่งเปน็ของเสีย
ประเภทอื่นหรอืทิ้งลงท่อน้ําตามความเหมาะสม 

สารไวต่อน้ําและ/หรืออากาศ ทําลายด้วยน้ํา/กรดอ่อน เช่น สารละลายแอมโมเนียม
คลอไรด์ (พวกที่เม่ือไฮโดรไลส์แลว้ไดผ้ลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
เบส เช่น โลหะไฮไดรด์ หรือ ออรแกโนเมทัล ลิกรีเอ
เจนต)์ หรือสารละลายโซเดียมไบคารบ์อเนต (พวกทีเ่ม่ือ
ไฮโดรไลต์แล้วไดผ้ลิตภัณฑ์ท่ีเป็นกรด เช่น แอซิดเฮไลด์) 
แล้วนําส่งเป็นของเสีย ประเภทอืน่หรือทิ้งลงท่อน้ําตาม
ความเหมาะสม 

ของแข็งที่มีตัวทําละลายอินทรีย์ปนอยู ่เช่น 
ซิลิกาที่เหลือจากการทําโครมาโทกราฟ 

ผึ่งใหแ้ห้ง แลว้ท้ิงเป็น waste ของแขง็ (S03) 

สารละลายที่ประกอบด้วยโลหะหนักใน 
ปริมาณน้อยๆ  

ทําให้เข้มข้นขึน้โดยการตั้งทิ้งไวใ้ห้ระเหยแลว้ทิ้งใน
สภาพทีเ่ป็นสารละลายเข้มข้น (L09) 
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2. ของเสียอันตรายที่ควรส่งกําจัด รายการของเสียที่ต้องรวบรวมเพ่ือรอกําจัด ดังภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 การจัดจําแนกประเภทของเสียอันตราย (ของแข็ง 5 ประเภท ของเหลว 17 ประเภท และ ของเสียพิเศษ 4 ประเภท



 
 

4. ของเสียกลุ่มพิเศษ คือของเสียที่ห้ามนําไปรวมกับ waste ประเภทอ่ืน (ยกเว้นเมื่อผ่านการบําบัด
เบื้องต้นโดยผู้มีความเชี่ยวชาญ) และต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจนเมื่อนําส่ง ได้แก่ 

- สารไวต่อน้ํา  
- สารไวต่ออากาศ 
- สารระเบิดได้ (เอไซด์ เปอร์คลอเรต ออรแกนิกเปอร์ออกไซด)์  
- สารกัมมันตรังสี  
- สารติดเชื้อ  
- สารที่มีอันตรายร้ายแรงอย่างอ่ืน เช่น ยาฆ่าแมลง, dioxins และ PCBs  
- สารอินทรีย์ที่มนี้ําปนในปริมาณมาก (> 5 %)  
- Waste ที่ไมท่ราบรายละเอียด 
 
เมื่อแต่ละห้องปฏิบัติการทําการจําแนกประเภทของเสียอันตรายที่ควรส่งบําบัดได้แล้ว จึง

ดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลของเสียอันตรายที่ควรส่งบําบัด โดยผู้รับผิดชอบในแตล่ะห้องปฏิบัติการจะ
นําฉลากไปติดข้างภาชนะที่บรรจุของเสียอันตรายแต่ละภาชนะ และทางคณะทํางานฯ จะทําการ
ติดต่อเพ่ือนัดเวลาการเก็บของเสียอันตรายเพ่ือนําส่งบําบัดต่อไป 
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ระบบการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการในคณะเทคโนโลยีทางทะเล ได้จัดแยกของเสีย
ภายในห้องปฏิบัติการออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ  ได้แก่ ของเสียที่เป็นของแข็ง ของเสียที่เป็นของเหลว 
และ ของเสียพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการบําบัดของเสียแต่ละชนิด ผู้ปฏิบัติการสามารถทําการบําบัด
เบื้องต้นด้วยตนเองไดต้ามข้ันตอนและวิธีการที่ระบุไว้ในตารางการจําแนกของเสีย ดังนี้  

1. ของเสียจากห้องปฏิบัติการประเภทของแข็ง แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
 

รหัส ประเภทของของเสียที่เป็นของแข็ง 
S01  
ความหมาย  
 
ตัวอย่าง  
การจัดเก็บ  
การบําบัด/กําจัด 

 ขวดแก้ว ขวดสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว 
 - ขวดแก้วเปล่าที่เคยบรรจสุารเคมีทั้งชนิดของเหลวและของแข็ง ขวดพลาสติกเปล่าที่
เคยบรรจุสารเคมีทั้งชนิดที่เป็นของเหลวและของแข็ง 
 - ขวดแก้วสีชาบรรจุกรด ด่าง ขวดแก้วบรรจสุารไวไฟ ขวดพลาสตกิบรรจสุารเคมี 
- ทําความสะอาดก่อนนําเก็บบนช้ันหรือก่อนนําไปใช้ใหม ่
- ส่งหน่วยงานภายนอกกําจัด 

S02 
ความหมาย  
ตัวอย่าง  
การจัดเก็บ  
การบําบัด/กําจัด 

เคร่ืองแก้วและขวดสารเคมีที่แตก 
- เครื่องแก้ว ขวดแก้วท่ีแตก หัก ชํารุด หลอดทดลองที่แตก หัก ชํารดุ 
- ขวดแก้ว เครื่องแก้ว หรือ อุปกรณที่ทําจากแก้วท่ีแตก หัก ชํารุด 
- บรรจุใสถ่ังพลาสติก PE ขนาด 50 ลิตรพร้อมฝาปดิ 
- ส่งหน่วยงานภายนอกกําจัด 

S03 
ความหมาย  
ตัวอย่าง  
การจัดเก็บ  
การบําบัด/กําจัด 

Toxic waste 
- สารพิษ สารเคมีอันตราย สารกอ่มะเร็ง 
- สารเคมีหมดอายุ สารเคมีที่เสื่อมคุณภาพ สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
- บรรจุใสถ่ังพลาสติก PE ขนาด 50 ลิตรพร้อมฝาปดิ และติดฉลากระบุชนิดอันตราย 
- ส่งหน่วยงานภายนอกกําจัด 

S04 
ความหมาย  
ตัวอย่าง  
การจัดเก็บ  
การบําบัด/กําจัด 

Organic waste 
- ของเสียชนิดของแข็งที่มีจุลินทรีย์ปนเปื้อน หรือมีเชื้อก่อโรคปนเปือ้น 
- อาหารเลี้ยงเช้ือแบบแข็ง เจลเลีย้งจุลินทรีย ์
- ไม่ต้องจัดเก็บ ฆา่เชื้อก่อนทิ้งเป็นขยะชุมชน 
- ฆ่าเชื้อก่อโรคด้วยวิธี autoclave ที่ 121oC, 15 psi, 70 นาที ฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยวิธี 
autoclave ที่ 121oC, 15 psi, 30 นาที 

S05 
ความหมาย  
ตัวอย่าง  
การจัดเก็บ  
การบําบัด/กําจัด 

ขยะปนเป้ือนสารเคม ี
- ขยะที่มีการปนเปื้อนสารเคมีหรอืบรรจุภณัฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคม ี
- ทิชชู ถุงมือ เศษผ้า หน้ากาก หรอืบรรจุภณัฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคม ี
- บรรจุใสถ่ังพลาสติก PE ขนาด 50 ลิตรพร้อมฝาปดิ 
- ส่งหน่วยงานภายนอกกําจัด 

การจัดแยกประเภทและประเภทของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ 
ตามระบบของคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
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2. ของเสียจากห้องปฏิบัติการประเภทของเหลว แบ่งเป็น 17 ประเภท ดังนี้ 
 

รหัส ประเภทของของเสียที่เป็นของเหลว 
L01  
ความหมาย  
ตัวอย่าง  
การจัดเก็บ  
การบําบัด/กําจัด 

ของเสียทีเ่ป็นกรด 
- ของเสียที่มีค่า pH ต่ํากว่า 7 และมีกรดแรป่นอยูใ่นสารละลายมากกว่า 5% 
- กรดซัลฟูริก กรดไนตริก กรดไฮโดรคลอริก ของเสียจากการทดลอง BOD และ DO 
- จัดเก็บในภาชนะท่ีทําจากพลาสติก  PP หรือ PE มีฝาปิดมดิชิด อยู่ในสภาพด ี
- ทําใหเ้ป็นกลาง ถ้ามีตะกอนใหก้รองน้ําทิ้ง ตะกอนส่งกําจัด 

L02 
ความหมาย  
ตัวอย่าง  
การจัดเก็บ  
การบําบัด/กําจัด 

ของเสียทีเ่ป็นเบส 
- ของเสียที่มีค่า pH สูงกว่า 7 และมีเบสปนอยูใ่นสารละลายมากกวา่ 5% 
- แอมโมเนีย คาร์บอเนต ไฮดร์อกไซด ์
- จัดเก็บในภาชนะท่ีทําจากพลาสติก  PP หรือ PE มีฝาปิดมดิชิด อยู่ในสภาพด ี
- ทําใหเ้ป็นกลาง ถ้ามีตะกอนใหก้รองน้ําทิ้ง ตะกอนส่งกําจัด 

L03 
ความหมาย  
 
ตัวอย่าง  
 
การจัดเก็บ  
การบําบัด/กําจัด 

ของเสียทีเ่ป็นเกลือ 
- ของเสียที่มีคุณสมบัตเิป็นเกลือ หรือของเสียที่เป็นผลติผลจากการทําปฏิกิริยาของกรด
กับเบส 
- โซเดียมคลอไรด์แอมโมเนยีมไนเตรท ซึ่งมคี่าของเกลือเกินมาตรฐานน้ําทิ้ง
อุตสาหกรรม 
- จัดเก็บในภาชนะท่ีทําจากพลาสติก  PP หรือ PE มีฝาปิดมดิชิด อยู่ในสภาพด ี
- ส่งบริษัทรับกําจัด 

L04 
ความหมาย  
ตัวอย่าง  
การจัดเก็บ  
การบําบัด/กําจัด 

ของเสียที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส/ฟลูออไรด์ 
- ของเสียทีเ่ป็นของเหลวท่ีประกอบด้วยฟอสฟอรสั/ฟลูออไรด ์
- กรดไฮโดรฟลูออริก สารประกอบฟลูออไรดซ์ิลิคอนฟลูออไรด ์
- จัดเก็บในภาชนะท่ีทําจากพลาสติก  PP หรือ PE มีฝาปิดมดิชิด อยู่ในสภาพด ี
- ทําใหอ้ยูใ่นรูปของตะกอนแคลเซยีม/ส่งบริษัทรับกําจดั 

L05 
ความหมาย  
ตัวอย่าง  
การจัดเก็บ  
การบําบัด/กําจัด 

ของเสียที่ประกอบด้วยไซยาไนด์อนินทรีย ์
- ของเสียที่มีโซเดียมไซยาไนด์เป็นส่วนประกอบ ซึ่งจัดเป็นของเสียอนัตราย 
- โซเดียมไซยาไนด ์
- จัดเก็บในภาชนะทําจากพลาสตกิ PP หรือ PE มีฝาปดิมดิชิด อยู่ในสภาพด ี
- ออกซิเดช่ันด้วยโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ในสภาวะเบส/ส่งบริษัทรับกําจัด 

L06 
ความหมาย  
ตัวอย่าง  
การจัดเก็บ  
การบําบัด/กําจัด 

ของเสียที่ประกอบด้วยโครเมียม  
- ของเสียที่มีโครเมียมเป็นองคป์ระกอบ  
- สารประกอบ Cr6+ กรดโครมิกจากการวิเคราะห์หาคลอไรด ์
- จัดเก็บในภาชนะท่ีทําจากพลาสติก  PP หรือ PE มีฝาปิดมดิชิด อยู่ในสภาพด ี 
- วิธีรีดักช่ันและทําใหเ้ป็นกลาง/สง่บริษัทรับกําจัด 
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รหัส ประเภทของของเสียที่เป็นของเหลว 

L07 
ความหมาย  
ตัวอย่าง  
การจัดเก็บ  
การบําบัด/กําจัด 

ของเสียทีเ่ป็นสารปรอทอินทรียแ์ละอนนิทรีย ์ 
- ของเสียชนิดที่มีปรอทอินทรีย/์อนินทรีย์เป็นองคป์ระกอบ  
- เมอคิวรี (II) คลอไรด์ของเสียจากการวเิคราะห ์COD อัลคิลเมอร์ควิ 
- จัดเก็บในภาชนะท่ีทําจากพลาสติก  PP หรือ PE มีฝาปิดมดิชิด อยู่ในสภาพด ี 
- ส่งบริษัทรับกําจัด 

L08 
ความหมาย  
ตัวอย่าง  
การจัดเก็บ  
การบําบัด/กําจัด 

ของเสียทีเ่ป็นสารอาร์เซนิก  
- ของเสียชนิดที่มีอารเ์ซนิกเป็นองค์ประกอบ  
- อาร์เซนิกออกไซด,์ อารเ์ซนิกคลอไรด ์
- จัดเก็บในภาชนะท่ีทําจากพลาสติก  PP หรือ PE มีฝาปิดมดิชิด อยู่ในสภาพด ี
- ถ้าเป็น As3+ ใหใ้ช้วิธีตกตะกอนรวม Fe3+ /ส่งบริษัทรับกําจดั 

L09 
ความหมาย  
 
ตัวอย่าง  
 
การจัดเก็บ  
การบําบัด/กําจัด 

ของเสียทีเ่ป็นไอออนของโลหะหนักอื่นๆ  
- ของเสียที่มีไอออนของโลหะหนกัอ่ืนซึ่งไม่ใช่โครเมียม อารเ์ซนิก ไซยาไนดแ์ละปรอท
เป็นส่วนผสม  
- แบเรียม แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง เหล็ก แมงกานีส สังกะสี โคบอล ฯลฯ ของเสีย
จากการวเิคราะห ์TKN (ม ีCuSO4 เป็นส่วนประกอบ)  
- จัดเก็บในภาชนะท่ีทําจากพลาสติก  PP หรือ PE มีฝาปิดมดิชิด อยู่ในสภาพด ี 
- วิธีทําใหเ้ป็นกลางและตกตะกอน/ดูดซบัด้วยคเีลตติงเรซิน/ส่งบรษิัทรับกําจัด 

L10 
ความหมาย  
 
ตัวอย่าง  
การจัดเก็บ  
การบําบัด/กําจัด 

ของเสียประเภทออกซิได้ซซิงเอเจนต ์ 
- ของเสียที่มีคุณสมบัติในการที่ใหอ้ิเล็กตรอนซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารอื่นทําให้
เกิดการระเบดิได ้ 
- ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์เปอร์แมงกาเนต ไฮโปคลอไรท์ 
- จัดเก็บในภาชนะท่ีทําจากพลาสติก  PP หรือ PE มีฝาปิดมดิชิด อยู่ในสภาพด ี 
- ออกซิเดช่ัน/ทําใหเ้ป็นกลาง/ส่งบริษัทรับกําจัด 

L11 
ความหมาย  
 
ตัวอย่าง  
การจัดเก็บ  
การบําบัด/กําจัด 

ของเสียประเภทรีดิวซซิงเอเจนต์ 
- ของเสียที่มีคุณสมบัติในการรับอิเล็กตรอน ซึ่งอาจเกิดปฏิกริิยารุนแรงกับสารอื่นทําให้
เกิดการระเบดิได ้ 
- กรดซัลฟิวรสั กรดไอโอซลัฟูริก ไฮด์ราซีนไฮดร์อกซิลเอมีน  
- เก็บในภาชนะท่ีทําจากพลาสติก  PP หรือ PE มีฝาปดิมดิชิด อยูใ่นสภาพด ี 
- รีดักช่ัน/ทําใหเ้ป็นกลาง/ส่งบริษทัรับกําจัด 

L12 
ความหมาย  
ตัวอย่าง  
 
การจัดเก็บ  
การบําบัด/กําจัด 

ของเสียที่สามารถเผาไหมไ้ด้  
- ของเสียทีเ่ป็นของเหลวอินทรียท์ี่สามารถเผาไหมไ้ด้  
- ตัวทําละลายอินทรียพ์วกแอลกอฮอล์ เอสเทอร์ อัลดีไฮด์ คีโตน กรดอินทรีย ์(กรดอะ
ซิติก) และสารอินทรยีพ์วกไนโตรเจนหรือกํามะถัน เช่น เอมีน เอไมดไพรมิิดีน คิวโนลิน  
- จัดเก็บในภาชนะท่ีทําจากพลาสติก  PP หรือ PE มีฝาปิดมดิชิด อยู่ในสภาพด ี 
- ส่งบริษัทรับกําจัด 
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รหัส ประเภทของของเสียที่เป็นของเหลว 
L13 
ความหมาย  
ตัวอย่าง  
 
การจัดเก็บ  
การบําบัด/กําจัด 

ของเสียที่เป็นน้ํามนั  
ของเสียที่เป็นของเหลวอินทรยีป์ระเภทไขมันที่ไดจ้ากพืช และสตัว ์ 
กรดไขมัน นํ้ามันพืช และสัตว์น้ํามนัปิโตรเลียม และผลติภณัฑ์ทีไ่ดจ้าก น้ํามัน เช่น 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันก๊าด น้ํามันเครื่อง นํ้ามันหล่อลื่น  
จัดเก็บในภาชนะที่ทําจากพลาสตกิ  PP หรือ PE มีฝาปดิมิดชิด อยูใ่นสภาพด ี 
ส่งบริษัทรับกําจดั/นําไปผลิตเป็นเช้ือเพลิงทดแทน 

L14 
ความหมาย  
ตัวอย่าง  
 
การจัดเก็บ  
การบําบัด/กําจัด 

ของเสียที่เป็นสารฮาโลเจน  
ของเสียที่เป็นสารประกอบอินทรียข์องธาตุฮาโลเจน  
คาร์บอนเตตราคลอไรด์(CCl4) คลอโรเบนซิน (C6H5Cl) คลอโรเอพิลนี โบรมีนผสมตัว
ทําละลายอินทรีย ์ 
จัดเก็บในภาชนะที่ทําจากพลาสตกิ  PP หรือ PE มีฝาปดิมิดชิด อยูใ่นสภาพด ี 
ส่งบริษัทรับกําจดั 

L15 
ความหมาย  
ตัวอย่าง  
 
การจัดเก็บ  
การบําบัด/กําจัด 

ของเสียที่เป็นของเหลวอนิทรียท์ี่ประกอบด้วยน้ํา  
- ของเสียที่เป็นของเหลวอินทรียท์ี่มีน้ําผสมอยูม่ากกว่าร้อยละ 5  
- น้ํามันผสมน้าํ สารที่เผาไหมไ้ดผ้สมน้ํา เช่น แอลกอฮอลผ์สมน้ํา ฟีนอลผสมน้ํา  
กรดอินทรียผ์สมน้ํา เอมีน หรืออัลดีไฮดผ์สมน้ํา  
- จัดเก็บในภาชนะที่ทําจากพลาสติก  PP หรือ PE มีฝาปิดมดิชิด อยู่ในสภาพด ี 
- ส่งบริษัทรับกําจัด 

L16 
ความหมาย  
 
ตัวอย่าง  
การจัดเก็บ  
การบําบัด/กําจัด 

ของเสียที่เป็นสารไวไฟ  
- ของเสียที่สามารถลุกตดิไฟไดง้าย ซึ่งต้องแยกเก็บใหห้างจากแหล่งกําเนิดไฟ  
ความร้อน ปฏิกิรยิาเคมีเปลวไฟ เครื่องไฟฟ้า  
- อะซิโตน เฮกเซน ไดเอทธิลอีเทอร์ เอทธานอล เมทธานอล เมธิลอะซีเตท ไซลีน  
- จัดเก็บในภาชนะที่ทําจากพลาสติก  PP หรือ PE มีฝาปิดมดิชิด อยู่ในสภาพด ี 
- ส่งบริษัทรับกําจัด 

L17 
ความหมาย  
 
ตัวอย่าง  
 
การจัดเก็บ  
การบําบัด/กําจัด 

ของเสียที่เป็นสารระเบิดได้  
- ของเสียที่เป็นสารหรือสารประกอบที่เมื่อไดร้ับความร้อน การเสียดส ีแรงกระแทก 
หรือความดันสูงๆ จะสามารถระเบิดได ้ 
- พวกไนเตรต ไนตรามีน คลอเรต ไนโตรเปอรล์อเรต พิเกรท โพรเมต เอไซด์ ไดเอโซ 
เปอรอ์อกไซด์อะเซติไลด ์ 
- จัดเก็บในภาชนะที่ทําจากพลาสติก  PP หรือ PE มีฝาปิดมดิชิด อยู่ในสภาพด ี 
- ส่งบริษัทรับกําจัด 

 
 
 
 
 

3. ของเสียจากห้องปฏิบัติการประเภทของเสียพิเศษ แบ่งเป็น 4 ประเภท 
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รหัส ประเภทของของเสียพิเศษ 

SP01 
ความหมาย  
 
ตัวอย่าง  
การจัดเก็บ  
การบําบัด/กําจัด 

ของเสียทีเ่ป็นสารกัมมันตรังส ี
ของเสียที่ประกอบด้วยสารกัมมันตรังสี ซึ่งเป็นสารทีไ่ม่เสถียร สามารถ แผ่รังสีทําใหเ้กิด
อันตรายต่อทั้งสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม  
S35 , P32, I125  
จัดเก็บในภาชนะท่ีทําจากพลาสตกิ  PP หรือ PE มีฝาปดิมิดชิด อยูใ่นสภาพด ี 
ส่งบริษัทรับกําจดั 

SP02 
ความหมาย  
 
ตัวอย่าง  
 
การจัดเก็บ  
การบําบัด/กําจัด 

ของเสียที่มีจลุินทรีย ์ 
- ของเสียที่มีสารประกอบของสารจุลินทรีย์ที่อาจมีอันตรายหรือผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ 
- ของเสียทีไ่ดจ้ากกิจกรรมการเลี้ยงเชื้อ แยกเชื้อ หรือบ่มเพาะจุลินทรีย์ รา หรือยีสต ์  
ในห้องปฏิบัติการ รวมถึงการเลีย้งเช้ือในถังหมัก  
- จัดเก็บในภาชนะท่ีทําจากพลาสติก  PP หรือ PE มีฝาปิดมดิชิด อยู่ในสภาพด ี 
- ฆ่าเชื้อจุลินทรียด์้วย วิธี autoclave ที1่21oC,15 psi, 30 นาที 

SP03 
ความหมาย  
 
ตัวอย่าง  
การจัดเก็บ  
การบําบัด/กําจัด 

ของเสียที่เป็นสัตว์ทดลอง 
- สัตว์ที่ถูกนํามาเพาะเลี้ยงในท่ีกักขัง หรือซากสัตว์ ทีม่นุษย์นาํมาใช้เพื่อประโยชน์ใน
เชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา  
กุ้ง ปลา ปู หอย  
จัดเก็บในภาชนะถุงพลาสติก แช่ในตู้แช่สัตว์ทดลอง  
ฝังกลบ 

EtBr 
ความหมาย  
 
ตัวอย่าง  
การจัดเก็บ  
 
การบําบัด/กําจัด 

ของเสีย EtBr  
- ของเสียอันตรายทั้งของเหลวและของแข็งที่มีการปนเปื้อน หรือมสีว่นประกอบของ 
EtBr  
- EtBr buffer solution, EtBr Gel ทิชชูหรือบรรจุภณัฑ์ที่ปนเปื้อน EtBr  
- บรรจุในถังเก็บของเสียพิเศษพรอ้มฝาปิดมิดชิด รอส่งกําจัดภายนอก ใช้ green bag 
kit หรือ charcoal filtration สําหรับ EtBr buffer solution  
 - EtBr Gel ขยะปนเปื้อน EtBr จัดเก็บในถังเก็บของเสียพิเศษและสง่กําจัด 
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ขั้นตอนและวิธีการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ 
ตามระบบของคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณาจารย์/นักวิทยาศาสตร์/นักศึกษา/เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ 

ศึกษาคู่มือแยกประเภทของเสีย และขั้นตอนการส่งของเสีย 

จัดแยกประเภทของเสียจากห้องปฎิบัติการ 

ตามระบบของคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

เข้าไปดาวน์โหลดฉลากของเสียอันตราย ได้ที่ 
http://marine.chanthaburi.buu.ac.th/index.p

hp 

บันทึกปริมาณและประเภทของเสียจากห้องปฎิบัติการลงในเอกสาร 
จากนั้นส่งเอกสารไปท่ี e-mail: sripapan@buu.ac.th 

เจ้าหน้าที่น าของเสียมาจัดเก็บไว้ที่ส่วนกลางของคณะฯ เพื่อรอส่งบริษัทรับก าจัด 
(เมื่อเสร็จสิ้นปีการศึกษา) 

 

เจ้าหน้าที่รับของเสียท าการตรวจสอบ 
ฉลาก ที่ได้รับแจ้ง แล้วลงช่ือก ากับการตรวจสอบฯ  

สรุปข้อมูล/จัดหาหน่วยงานภายนอก/บริษัทรับก าจัดของเสีย 



 
 

รูปแบบฉลากของเสียอันตรายและการติดฉลาก 
ภายในคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 ส่วนที่ 1 ติดด้านบนของถัง 

 

ส่วนที่ 2 ติดด้านข้างของถัง 

 

ฉลากของเสียอันตราย สามารถ download ได้จากเวปไซตh์ttp://marine.chanthaburi.buu.ac.th/index.php 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ (Incompatible Chemicals) 
 

สารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ คือ สารเคมีที่ทําปฏิกิริยากันแล้วก่อให้เกิดอันตราย แต่ถ้าอยู่เดี่ยวๆ 
อาจไม่เกิดอันตรายก็ได้ อันตรายที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการเกิดปฏิกิริยากันแล้วให้สารที่ไวไฟ ก๊าซพิษ 
หรือให้สารที่เกิดการระเบิดได้ เพ่ือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการควรมีความรู้ 
ความเข้าใจ และทราบว่าสารเคมีใดบ้างที่เข้ากันไม่ได้ ดังตารางแสดงตัวอย่างสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ 
(Incompatible Chemicals) ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 ตัวอย่างสารเคมีที่ไม่ควรจัดเก็บร่วมกัน 

สารเคมี กลุ่มสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้(ไม่ควรเก็บรวมกัน) 

Alkaline and alkaline earth metals, 
such as sodium, potassium, 
lithium, magnesium, calcium, 
aluminium. 

Carbon Dioxide, carbon tetrachloride and other 
chlorinated hydrocarbons any free acid or halogen. 

Acetic Anhydride Chromic Acid, nitric acid, Hydroxyl containing compounds, 
ethylene glycol perchloric acid, peroxides,and 
permanganates. 

Acetone Concentrated nitric acid, and sulfuric acid mixtures. 

Acetylene Chlorine, bromine, copper, silver. Fluorine, and mercury. 

Ammonia (anhydrous) Mercury, chlorine, calcium hypochlorite, iodine, bromine 
and hydrogen fluoride. 

Ammonium Nitrate Acids, metal powders, flammable liquids, chlorates, 
nitrates, sulfur, finely devided organics or combustibles. 

Aniline Nitric acid, hydrogen peroxide. 

Bromine Ammonia, Acetylene, butadiene, butane, and other 
petroleum gases, sodium carbide, turpentine, benzene, 
and finely divided metals. 

Calcium carbide Water (see also acetylene) 

Calcium oxide Water. 

Carbon, activated Calcium hypochlorite. 

Copper Acetylene, hydrogen peroxide. 

Chlorates Ammonium salts, acids, metal powders, sulfur, finely 
divided organics of combustibles. 



 
 

Chromic acid Acetic acid, naphthalene, camphor, glycerine, turpentine, 
alcohol, and other flammable liquids, paper or cellulose. 

Chlorine Ammonia, acetylene, butadiene, butane and other 
petroleum gases. Hydrogen, sodium carbide. Turpentine. 
Benzene. And finely divided metals. 

Chlorine dioxide Ammonia, methane, phosphine and hydrogen sulfide. 

Fluorine Isolate from everything. 

Hydrocyanic acid Nitric acid. alkalis. 

Hydrogen peroxide Copper. Chromium. Iron, most metals or their salts, any 
flammable liquid, combustible meterials. Aniline, 
nitromethane. 

Hydrofluoric acid. Anhydrous 
(hydrogen fluoride) 

Ammonia, aqueous or anhydrous. 

Hydrogen sulfide Fuming nitric acid. Oxidizing gases. 

Hydrocarbons (benzene, butane, 
propane, gasoline, turpentine, 
etc.) 

Fluorine. Chlorine, bromine, chromic acid , sodium 
peroxide. 

Iodine Acetylene, ammonia (anhyd, or aqueous). 

Nitric acid (concentrated) Acetic acid, aniline, chromic acid, hydrocyanic acid, 
hydrogen sulfide, flammable liquids, flammable 
gases, and nitritable substances. 

Nitroparaffins Inorganic bases. 

Oxygen Oils, grease, hydrogen, flammable liquids, solids, or gases. 

Oxalic acid Silver, mercury. 

Perchloric acid Acetic anhydride, bismuth and its alloys, alcohol, 
paper, wood, grease, oils, organic amines or antioxidants. 

Peroxides, Organic Acids (organic or mineral) avoid friction, Air, oxygen. 

Peroxides (white) Air. Oxygen. 

Potassium chlorate Acids (see also chlorate). 

Potassium perchlorates Acids (see also perchloric acid) 

Potassium permanganate Glycerine, ethylene glycol, benzaldehyde, any free acid. 



 
 

Silver Acetylene, oxalic acid, tartaric acid, fulminic acid, 
ammonium compounds. 

Sodium See alkaline metals (above). 

Sodium nitrate Ammonium nitrate and other ammonium Salts : 

Sodium oxide Water, any free acid. 

Sodium peroxide Any oxidizable substance, such as ethanol, methanol, 
glacial acetic acid, acetic anhydride, benzaldehyde, 
carbon disulfide, glycerine, ethylene glycol, ethyl 
acetate, methyl acetate, and furfural. 

Sulfuric acid Chlorates, perchlorates, permanganates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค่ามาตรฐานน้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 

ดัชนีคุณภาพน้ํา ค่ามาตรฐาน วิธีวิเคราะห์ 

1. ค่าความเป็นกรดและด่าง 
(pH value)  

5.5-9.0  pH Meter  

2. ค่าทีดีเอส (TDS หรือ 
Total Dissolved Solids) 

• ไม่เกิน 3,000 มก/ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่
ประเภทของแหล่งรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม ที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษเห็นสมควร แตไ่ม่เกิน 5,000 มก./ล.   

• น้ําท้ิงที่จะระบายลงแหล่งน้ํากรอ่ยที่มีค่าความ
เค็ม (Salinity) เกิน 2,000 มก./ล. หรือลงสู่ทะเล
ค่าทีดีเอสในน้ําท้ิงจะมคี่ามากกว่าค่าทีดีเอสที่มีอยู่
ในแหล่งน้ํากร่อยหรือนํ้าทะเลไดไ้ม่เกิน 5,000 
มก.ล.   

ระเหยแห้งที่อุณหภมูิ 103-

105
o
C  เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง  

3. สารแขวนลอย            
(Suspended Solids)  

ไม่เกิน 50 มก./ล. หรืออาจแตกตา่ง  แล้วแต่
ประเภทของแหล่งรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม หรือประเภทของระบบ
บําบัดน้ําเสียตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นสมควร แตไ่ม่เกิน 150 มก./ล.   

กรองผ่านกระดาษกรองใย
แก้ว  (Glass Fiber Filter 
Disc)  

4. อุณหภูมิ 
(Temperature)  

ไม่เกิน 40
o
C  เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดขณะ

ทําการเก็บตัวอย่างน้ํา  

5. สีหรือกลิ่น  ไม่เป็นที่พึงรังเกียจ  ไม่ไดก้ําหนด  

6. ซัลไฟด (Sulfide as 
H

2
S)  

ไม่เกิน 1.0 มก./ล.  Titrate  

7. ไซยาไนด์ (Cyanide as 
HCN)  

ไม่เกิน 0.2 มก./ล.  กลั่นและตามด้วยวิธี 
Pyridine Barbituric Acid 

8. ฟอรมาลดไีฮด์
(Formaldehyde)  

ไม่เกิน 1.0 มก./ล.  Spectrophotometry  

9. สารประกอบฟนอล 
(Phenols)  

ไม่เกิน 1.0 มก./ล.  กลั่นและตามด้วยวิธี 4-
Aminoantipyrine  

10. คลอรีนอิสระ (Free 
Chlorine)  

ไม่เกิน 1.0 มก./ล.  lodometric Method  



 
 

ดัชนีคุณภาพน้ํา ค่ามาตรฐาน วิธีวิเคราะห์ 

11. น้ํามันและไขมัน            
(Fat, Oil and Grease)  

ไม่เกิน 5.0 มก./ล. หรืออาจแตกตา่งแล้วแตล่ะ
ประเภทของแหล่งรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรมตามที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษเห็นสมควร แตไ่ม่เกิน 15 มก./ล.  

สกัดด้วยตัวทําละลาย แล้ว
แยกหาน้ําหนักของน้ํามัน
และไขมัน  

12. สารที่ใช้ป้องกันหรือ
กําจัดศัตรพืชหรือสตัว์ 
(Pesticide)  

ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กําหนด  Gas-Chromatography  

13. ค่าบีโอดี (5 วัน ที่

อุณหภูมิ 20
o
C 

(Biochemical Oxygen 
Demand : BOD)  

ไม่เกิน 20 มก./ล. หรือแตกต่างแล้วแตป่ระเภท
ของแหล่งรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นสมควร แตไ่ม่เกิน 60 มก./ล.  

Azide Modification ที่

อุณหภูมิ 20
o
C เป็นเวลา 5 

วัน  

14. ค่าทีเคเอ็น (TKN หรือ 
Total Kjeldahl Nitrogen)  

ไม่เกิน 100 มก./ล. หรืออาจแตกตางแล้วแต่
ประเภทของแหล่งรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษเห็นสมควร แตไ่ม่เกิน 200 มก./ล.  

Kjeldahl  

15. ค่าซีโอดี (Chemical 
Oxygen Demand : COD) 

ไม่เกิน 120 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่
ประเภทของแหล่งรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษเห็นสมควร แตไ่ม่เกิน 400 มก./ล. 

Potassium Dichromate 
Digestion 

16. โลหะหนัก (Heavy Metal)  

1. สังกะสี (Zn) ไม่เกิน 5.0 มก./ล. Atomic Absorption 
Spectro Photometry 
ชนิด Direct Aspiration 
หรือวิธี Plasma Emission 
Spectroscopy ชนิด 
Inductively Coupled 
Plama : ICP 

2. ทองแดง (Cu)  ไม่เกิน 2.0 มก./ล.   

3. แคดเมียม (Cd)  ไม่เกิน 0.03 มก./ล     
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4. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวา
เล้นท์ (Hexavalent 
Chromium)  

ไม่เกิน 0.25 มก./ล.     

5. โครเมียมชนิดไตรวา
เลนท์ (Trivalent 
Chromium)  

ไม่เกิน 0.75 มก./ล.     

6. แบเรียม (Ba)  ไม่เกิน 1.0 มก./ล     

7. ตะกั่ว (Pb)  ไม่เกิน 0.2 มก./ล.     

8. นิคเกิล (Ni)  ไม่เกิน 1.0 มก./ล.     

9. แมงกานีส (Mn)  ไม่เกิน 5.0 มก./ล.     

10. อารเ์ซนิค (As)  ไม่เกิน 0.25 มก./ล.  -Atomic Absorption 
Spectrophotometry 
ชนิด Hydride Generation 
หรือวิธี Plasma Emission 
Spectroscopy ชนิด 
Inductively Coupled 
Plasma : ICP  

11. เซเลเนียม (Se)  ไม่เกิน 0.02 มก./ล.  -Atomic Absorption 
Spectrophotometry 
ชนิด Hydride Generation 
หรือวิธี Plasma Emission 
Spectroscopy ชนิด 
Inductively Coupled 
Plasma : ICP  

12. ปรอท (Hg)  ไม่เกิน 0.005 มก./ล.  -Atomic Absorption 
Cold Vapour Techique 

ที่มา: ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2539) ลงวันท่ี 3 มกราคม 
2539 เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหล่งกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม
อุตสาหกรรม ตีพมิพ์ในราชกิจจานเุบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 13 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2539 
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