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ความปลอดภัยในการเก็บสารเคมีหรือ
การเก็บสารเคมีใหปลอดภัย มีประเด็นสําคัญ
ตองนํามาพิจารณาดังตอไปนี้
 สถานทีต
่ งั้ หรือทําเลทีต่ งั้ ของอาคาร
สถานทีเ่ ก็บสารเคมี
เปนหัวขอที่มีความสําคัญอันดับแรกใน
การพิจารณาทั้งของกฎหมายและความถูกตอง
ตามหลักวิชาการ
 การพิจารณาตามกฎหมาย
สารเคมี ที่ มี คุ ณสมบั ติ เป นวั ตถุ ระเบิ ด
(Explosive Substances) วัตถุไวไฟ (Flammable
Substances) วัตถุออกซิไดซและเปอรออกไซด
(Oxidizing Substances and Peroxides
Substances) วัตถุมีพิษ (Toxic Substances)
วัตถุที่ทําใหเกิดโรค (Infectious Substances)
วัตถุกัมมันตรังสี (Radioactive Substances)
วัตถุทกี่ อ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงทางพันธุกรรม
(Mutagenicity Substances) วั ตถุกัดกรอน

(Corrosive Substances) วัตถุที่ทําใหเกิดการ
ระคายเคือง (Irritation Substances) และวัตถุ
อยางอืน่ ไมวา จะเปนเคมีภณ
ั ฑหรือสิง่ อืน่ ใดทีอ่ าจ
ทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยสิน
หรือสิง่ แวดลอม และไดประกาศเปนวัตถุอนั ตราย
ตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย
พ.ศ. 2535 สถานทีต่ งั้ หรือทําเลทีต่ งั้ ของอาคาร
เก็บสารเคมีตอ งเปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.
2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 ขอ 9 สถานที่เก็บวัตถุ
อันตรายตองตัง้ อยูใ นทําเลทีเ่ หมาะสมและปลอดภัย
ตอการขนสงวัตถุอันตราย ไมกอเหตุเดือดรอน
รําคาญ มลพิษ หรือผลกระทบใด ๆ ตอแมน้ํา
ลําคลอง แหลงน้ําสาธารณะ หรือแหลงอนุรกั ษ
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล อม ทั้ งนี้ ใหคํานึ งถึ ง
ปริมาณ คุณลักษณะและสภาพของวัตถุอนั ตราย
รวมทั้ งความปลอดภั ยของภาชนะบรรจุ วั ตถุ
อันตรายนั้นประกอบดวย

การพิจารณาตามหลักวิชาการ
ตามมาตรฐานองคการสหประชาชาติได
กําหนดประเภทของสาร เคมีตามคุณสมบัตขิ อง
สารนั้ นๆ นั่ นคือ สารระเบิดได (Explosive)
สารติ ด ไฟได เ อง (Substances Liable to
Spontaneous Combustion) สารเมื่อเปยกน้ํา
ก อให เกิ ดอั นตราย (Substances which in
Contact with Water Emit Flammable Gases)
สารใหออกซิเจน (Oxidizing Substances) สาร
อินทรียเปอรออกไซด (Organic Peroxides)
สารพิษ (Toxic Substances) สารกัดกรอน
(Corrosive Substances) และสารอันตรายอืน่ ๆ
(Miscellaneous Dangerous Substances)
สถานทีต่ งั้ หรือทําเลทีต่ งั้ ของอาคารเก็บสารเคมี
ตองเปนดังนี้
1. อาคารเก็บสารเคมี ควรตัง้ อยูห า งจาก
บริเวณที่มีประชาชนอยูหนาแนน หางไกลจาก
แหลงน้ําสาธารณะ หางไกลจากบริเวณน้ําทวม
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ถึง และหางไกลจากแหลงอันตรายอื่นๆ
ที่อาจ เกิดภายนอกอาคาร
2. สถานที่ตั้งอาคารเก็บสารเคมีควรมี
เสนทางที่สะดวกแกการขนสง และการจัดการ
เมือ่ เกิดเหตุฉุกเฉิน
3. มีสงิ่ อํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ
เชน ระบบจายไฟฉุกเฉิน ระบบดับเพลิง ระบบ
ระบายน้าํ ปองกันการไหลของน้าํ ทีป่ นเปอ นสาร
เคมี เมื่ อเกิ ดเหตุฉุ กเฉิ นลงสู แม น้ําสาธารณะ
พรอมระบบบําบัดน้ําเสีย
4. สถานที่ ตั้งของอาคารมีการปองกัน
บุคคลภายนอก โดยทํารั้วกั้น มีประตูเขา-ออก
พรอมมาตรการปองกันการวางเพลิง
5. อาคารเก็บสารเคมีแตละหลังตองอยู
หางจากกัน เพื่อความสะดวกในการดับเพลิง
และปองกันไฟลุกลาม
6. การวางผังสรางอาคารตองออกแบบ
ใหสามารถแยกเก็บสารเคมีที่เขากันไมไดโดย
ใชอาคารแยกจากกัน ใชผนังกันไฟ เปนตน
7. ทําเลทีต่ งั้ และอาคารเก็บสารเคมีตอ ง
มีการปองกันบุคคลภายนอก โดยทํารั้ วกั้ นมี
ประตู เข า-ออก พรอมมาตรการป องกั นการ
ลอบวางเพลิง
 อาคารเก็บสารเคมี
 การพิจารณาตามกฎหมาย
ลักษณะอาคารสําหรับเก็บสารเคมีทเี่ ปน
วัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535 มี ดังนี้
1. อาคารตองมั่นคงแข็งแรง เหมาะสม

และมีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการวัตถุ
อันตรายนั้น ๆ
2. มีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดย
ใหมพี นื้ ทีป่ ระตู หนาตางและชองลมรวมกันโดย
นับติดตอระหวางหองไมนอ ยกวา 1 ใน 10 สวน
ของพื้นที่ หรือมีการระบายอากาศไมนอยกวา
0.5 ลูกบาศกเมตรตอนาทีตอคนงานหนึง่ คน
3. มีบนั ไดทีม่ นั่ คงแข็งแรงและมีลกั ษณะ
ขนาด และจํานวนที่ เหมาะสมกั บอาคารและ
การประกอบกิจการ ชั้นบันไดตองไมลื่นและมี
ชวงระยะเทากันโดยตลอด บันไดและพื้นทาง
เดินที่อยูสูงจากระดับพื้นที่ตั้งแต 1.50 เมตร
ขึน้ ไป ตองมีราวทีม่ นั่ คง แข็งแรง และเหมาะสม
หากอาคารดังกลาวมีจาํ นวนชัน้ มากกวาสองชัน้
ขึ้นไป ตองมีบันไดหนีไฟนอกอาคารอยางนอย

ชั้นละหนึ่งบันได ซึ่งตองเปนการติดตั้งที่ถาวร
และมั่นคงแข็งแรง
4. พืน้ อาคารตองมัน่ คงแข็งแรง ไมกกั ขัง
น้าํ หรือลืน่ อันอาจกอใหเกิดอุบตั เิ หตุไดงา ย และ
ไมมีคุณสมบัติในการดูดซับวัตถุอันตราย ตอง
จัดทํารางระบายน้าํ และบอพักขนาดทีเ่ หมาะสม
เพื่อการระบายและกักเก็บวัตถุอันตรายที่อาจ
หกหรือรั่วไหล
5. วัตถุทใี่ ชในการกอสรางตองเหมาะสม
กับการประกอบกิจการตามขนาดและคุณสมบัติ
ของวั ตถุ อั นตราย รวมทั้ งไม ก อ ให เกิ ด การ
ลุกลามของอัคคีภยั
6. มีทเี่ ก็บรักษาวัตถุอนั ตรายทีเ่ หมาะสม
ปลอดภัย และเปนสัดสวน
7. ตองไมกอ ใหเกิดเหตุราํ คาญ อันตราย
หรือความเสียหายตอบุคคล สัตว พืช ทรัพยสิน
หรือสิ่งแวดลอม
8. ตองมีทเี่ ก็บรักษาวัตถุอนั ตรายเฉพาะ
ตามคุณสมบัติของวัตถุอันตราย มีขนาดและ
ลั ก ษณะเหมาะสมกั บ ชนิ ดและปริ มาณที่ ขอ
อนุญาต รวมทั้งมีบริเวณเพียงพอที่จะอํานวย
ความสะดวกแกการขนยายวัตถุอนั ตรายเขาออก
9. อาคารที่มีความกวางและความยาว
ดานละตัง้ แตสามสิบเมตรขึน้ ไป ตองมีผนังทีท่ าํ
จากวัสดุทนไฟกั้นตัดตอน โดยมีระยะหางกัน
อยางนอยหนึ่ งผนังทุก ๆ สามสิบเมตร เพื่ อ
ปองกันการลุกลามของอัคคีภยั
10. การเก็ บ รั กษาวั ตถุ อั นตรายในที่
โลงแจง ตองจัดใหมีการปองกันการหกรั่วไหล
ของวัตถุอันตรายที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของ
วัตถุอนั ตรายและขนาดของการประกอบกิจการ
และสามารถควบคุมวัตถุอนั ตรายไมใหหกรัว่ ไหล
สูภายนอกไดในกรณีทเี่ กิดอุบัติเหตุขึ้น
 การพิจารณาตามหลักวิชาการ
ลักษณะอาคารสําหรับเก็บสารเคมีตาม
หลักวิชาการตามมาตรฐานองคการสหประชาชาติ
เปนดังนี้
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1. ตองออกแบบใหสอดคลองกับชนิด
ของสารเคมีทจี่ ะเก็บ ซึง่ มีการตระเตรียมในเรือ่ ง
ทางออกฉุกเฉินอยางเพียงพอ เนื้อที่และพื้นที่
ของอาคารเก็บตองถูกจํากัด โดยแบงออกเปน
หองๆ หรือเปนสัดสวนเพื่ อเก็บสารเคมี แยก
ประเภททีไ่ มสามารถเก็บรวมกันได อาคารตอง
ปดมิดชิดและปดล็อกได วัสดุกอ สรางอาคารเปน
ชนิดไมไวไฟและโครงสรางอาคารเปนคอนกรีต
เสริมเหล็กหรือเหล็ก ถาเปนโครงสรางเหล็ก
ตองหุมดวยฉนวนกันความรอน
2. ผนังอาคาร ผนังภายนอกตองสราง
อยางแข็งแรงและควรปดทับดวยเหล็กหรือแผน
โลหะเพื่อปองกันไฟที่เกิดจากภายนอกอาคาร
ผนังดานในออกแบบเปนกําแพงกันไฟ ทนไฟได
นาน 60 นาที และมีความสูงขึน้ ไปเหนือหลังคา
1 เมตร หรือวิธีการอืน่ ๆ ทีส่ ามารถปองกันการ
ลุกลามของไฟได
3. ตองจัดใหมที างออกฉุกเฉินนอกเหนือ
จากทางเขาออกปกติ
4. ทําเครื่ องหมายทางออกฉุ กเฉิ นให
เห็นชัดโดยยึดหลักความปลอดภัย
5. ทางออกฉุกเฉินตองเปดออกไดงา ยใน
ความมืดหรือเมื่อมีควันหนาทึบ
6. ทางออกฉุ กเฉิ นสําหรั บ การหนี ไฟ
ตองมีอยางนอย 2 ทิศทาง
7. พื้นอาคารตองไมดูดซับของเหลว
8. พื้นอาคารตองเรียบ ไมลื่น ไมมีรอย
แตกราว ทําความสะอาดไดงาย
9. พื้นอาคารตองออกแบบใหสามารถ
เก็บกักสารเคมีที่หกรั่วไหลและน้ําจากการดับ

เพลิงไดโดยวิธีการทําขอบธรณีประตูหรือขอบ
กัน้ โดยรอบ
10. ทอระบายน้าํ สําหรับอาคารเก็บสาร
เคมีที่ เปนพิษตองเปนแบบปด และตองมีทอ
ระบายน้ําฝนอยู นอกอาคารแยกตางหาก ทอ
ระบายน้ําตองปดมิดชิดที่ระดับพื้น
11. หลังคาของอาคาตองกันฝนไดและ
ออกแบบใหมีการระบายควันและความรอนได
ในขณะเกิดเพลิงไหม
12. อาคารเก็บสารเคมีตอ งมีการระบาย
อากาศที่ดี โดยคํานึงถึงชนิดของสารเคมีที่เก็บ
และสภาพความปลอดภัย

13. อาคารเก็บสารเคมีทมี่ กี ารทํางานใน
เวลากลางวันและแสงสวางจากธรรมชาติเพียงพอ
ไมจาํ เปนตองติดตัง้ ดวงไฟ ในบริเวณทีต่ อ งการ
แสงสวางและอุปกรณอาํ นวยความสะดวกตางๆ
อุปกรณไฟฟาทั้งหมดรวมทั้งสายไฟฟาจะตอง
ติดตั้งใหไดมาตรฐานและไดรับการรับรองจาก
ชางไฟฟาผูมีคุณวุฒิ

14. ตองติดตัง้ อุปกรณไฟฟาในตําแหนง
ที่ ปลอดภั ยจากอุ บั ติเหตุ ที่ อาจเกิดขึ้ นไดและ
หลีกเลี่ยงการวางอุปกรณไฟฟาและสายไฟฟา
บริเวณที่มีน้ําหรือพื้นเปยก
15. อุปกรณไฟฟาตองตอสายดินและจัด
เตรี ยมไว อย างเหมาะสมเมื่ อมี ก ารใช ไฟเกิ น
ขนาด หรือเมื่อเกิดไฟฟาลัดวงจร
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3. ตองไมใหวัตถุมีพิษ วัตถุเคมี วัตถุ
ไวไฟ วัตถุระเบิด และวัตถุอนื่ ทีอ่ าจเปนอันตราย
หรือวัตถุที่ระเหยเปนไอไดงาย อยูใกลเตาไฟ
หมอไอน้ํา ทอไอน้ํา สายไฟฟาแรงสูง บริเวณที่
อาจเกิดประกายไฟหรือในที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูง
4. ต องจั ดทําป ายที่ มี สั ญลั ก ษณ และ
เครื่องหมายขอความคําเตือนตอไปนี้
4.1 สัญลักษณและเครือ่ งหมายแสดงสิง่
ตองหามสําหรับอาณาบริเวณเฉพาะสวน
4.2 สัญลักษณและเครื่องหมายสําหรับ
อาณาบริเวณทีต่ อ งใชเครือ่ งปองกันอันตรายสวน
บุคคล
4.3 สัญลักษณและเครือ่ งหมายฉุกเฉิน

16. อาคารเก็บสารเคมีที่เปนสารไวไฟ
หรือสารระเบิดได อุปกรณไฟฟาและรถ Forklift
ตองเปนชนิดปองกันการระเบิดได (Explosion
Proof)
17. อาคารเก็บสารเคมีจะตองมีการติดตัง้
สายลอฟา

การเก็บสารเคมี
การพิจารณาตามกฎหมาย
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่
24 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราช
บัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2512 ไดกาํ หนดหลักเกณฑ
การเก็บวัตถุมพี ษิ วัตถุเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด
และวัตถุอื่นที่อาจเปนอันตราย ไวดังนี้
1. ตองแยกเก็บวัตถุมีพิษ วัตถุเคมี วัตถุ
ไวไฟ วัตถุระเบิด และวัตถุอนื่ ทีอ่ าจเปนอันตราย
หรือที่อาจทําใหเกิดฝุ นละอองใหเปนระเบียบ
แยกหางจากกัน และเปนสัดสวนตางหาก โดย
จะตองปดกุญแจหองเก็บทุกครั้งหลังจากไมมี



การปฏิบัตงิ านในหอง
2. ตองจัดใหมีระบบปองกันและกําจัด
อากาศเสียในหองเก็บหรือหองปฏิบัติงานอัน
เกีย่ วกับวัตถุมพี ษิ วัตถุเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด
และวัตถุอนื่ ทีอ่ าจเปนอันตรายหรืออาจทําใหเกิด
ฝุนละอองอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอสําหรับ
การปองกันมิใหอากาศทีร่ ะบายออกนอกหองมี
คาความเขมขนเกินกวามาตรฐานความปลอดภัย
จนเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอบุคคล สัตว พืช
หรือทรัพยสินของผูอื่นหรือเปนเหตุเดือดรอน
รําคาญ รวมทั้งตองดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่
มั่นคงแข็งแรงเหมาะสมแกงานนั้น ๆ

ทัง้ นี้ ใหตดิ ปายสัญลักษณและเครือ่ งหมาย
ในขอ 4.1-4.3 ในขนาดที่เหมาะสมไวใหเห็น
อยางเดนชัดหนาทางเขา-ออกของอาณาบริเวณ
ที่เกี่ยวของกับสัญลักษณและเครื่องหมาย และ
ต องควบคุ มดู แลคนงานและผู ที่ จ ะเข าไปใน
อาณาบริเวณดังกลาวปฏิบตั ติ ามคําเตือนนัน้ อยาง
เครงครัด
 การพิจารณาตามหลักวิชาการ
การเก็บสารเคมีใหปลอดภัยตองปฏิบัติ
ดังนี้
1. สารเคมีเมื่อสงมาถึงอาคารเก็บตอง
ถูกจัดประเภท โดยพิจารณาจากใบขนสินคา
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ฉลาก รวมถึงขอมูลดานความปลอดภัยสารเคมี
(Material Safety Data Sheet-MSDS)
2. สารเคมีทจี่ ะเก็บในอาคารไดตองไดรบั
การตรวจสอบคุ ณลั ก ษณะจากข อมู ลทั้ งด าน
ปริ มาณและคุ ณภาพ ถาภาชนะบรรจุ หี บห อ
สารเคมีอยูในสภาพไมดีจะตองเขาดําเนินการ
จัดการอยางเหมาะสมทันที
3. ต องแยกเก็ บสารเคมี ตามประเภท
สารเคมีตา งประเภทกันแยกเก็บไวคนละอาคาร
หรือเก็บภายในอาคารเดียวกันไดแตตอ งมีกาํ แพง
กันไฟกัน้ เพือ่ ลดความเสีย่ งตอการเกิดเพลิงไหม
และลดการปนเปอนสารเคมีที่เขากันไมได
4. สารเคมีที่ระเบิดไดตองแยกเก็บจาก
สารเคมีทุกประเภท
5. ห ามเก็ บ สารเคมี ที่ เข ากั นไม ได ไว
ดวยกัน
6. การจัดเก็บของเหลวไวไฟสูง และกาซ
ตองจัดเก็บไวนอกอาคาร
7. การจัดเรียงสารเคมีไวในสภาพที่ไม
กีดขวาง การทํางาน การขนยายสารเคมี การใช
อุปกรณฉุกเฉิน และตองมีพนื้ ที่วางเหลือไวโดย
รอบระหว างผนังอาคารกับกองสารเคมี และ
ระหวางกองสารเคมีเพื่อใหการตรวจสภาพทํา
ไดสะดวก มีการถายเทอากาศที่ดี รวมทั้งการ
ผจญเพลิงและการจัดการสารเคมีที่หกรั่วไหล
ไดสะดวก
8. เมื่ อจัดประเภทของสารเคมี ไดแลว
ใหอา งอิงมาตรฐานองคการสหประชาชาติหรือ
ขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (MSDS) พิจารณา
การจัดเก็บ ดังนี้
 สารเคมี ประเภท 1 (สารระเบิ ดได )
ตองเก็บแยกจากสารเคมีทุกประเภท
 สารเคมีประเภท 2 (กาซ) ตองเก็บ
แยกจากสารเคมีประเภท 3, 4A, 4B, 5B และ 8

สารเคมีประเภท 3 (ของเหลวไวไฟ)
ตองเก็บแยกจากสารเคมีประเภท 4A, 4B, 5A,
5B, 6B และ 7
 สารเคมีประเภท 4A (ของแข็งไวไฟ)
ตองเก็บแยกจากสารเคมีประเภท 2, 3, 4B, 4C,
5A, 6B และ 7
 สารเคมี ป ระเภท 4B (สารที่ ลุ กติ ด
ไฟได) ตองเก็บแยกจากสารเคมีประเภท 2, 3,
4A, 4C, 5A, 5B, 6B, 7 และ 8


สารเคมีประเภท 4C (สารทีก่ อ ใหเกิด
อันตรายเมือ่ เปยกน้าํ ) ตองเก็บแยกจากสารเคมี
ประเภท 2, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B 6B และ 7
 สารเคมีประเภท 5A (สารใหออกซิเจน)
ตองเก็บแยกจากสารเคมีประเภท 2, 3, 4A, 4B,
4C, 5B, 6A, 6B, 7, 8 และ 9
 สารเคมี ป ระเภท 5B (สารอิ น ทรี ย
เปอรออกไซด) ตอ งเก็บแยกจากสารเคมีประเภท
2, 3, 4A, 4B, 4C, 5A, 6B, 7, 8 และ 9
 สารเคมีประเภท 6A (สารพิษ) ตองเก็บ
แยกจากสารเคมีประเภท 2, 5A, 6B และ 7
 สารเคมี ประเภท 6B (สารติ ดเชื้ อ )
ตองเก็บแยกจากสารเคมีประเภท 2, 3, 4A, 4B,
4C, 5A, 5B, 6A, 7, 8 และ 9


สารเคมีประเภท 7 (สารกัมมันตรังสี)
ตองเก็บแยกจากสารเคมีประเภท 2, 3, 4A, 4B,
4C, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 8 และ 9
 สารเคมี ประเภท 8 (สารกั ดกร อน)
ตองเก็บแยกจากสารเคมีประเภท 2, 5A, 5B,
6B, และ 7
 สารเคมีประเภท 9 (สารอันตรายอืน
่ ๆ)
ตองเก็บแยกจากสารเคมีประเภท 5B, 6B, และ 7


SAFET Y LIFE 5

