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ความปลอดภยัในการเก็บสารเคมหีรอื
การเก็บสารเคมใีหปลอดภยั มปีระเดน็สาํคญั
ตองนํามาพจิารณาดงัตอไปนี้

 สถานทีต่ัง้หรอืทาํเลทีต่ัง้ของอาคาร
สถานทีเ่ก็บสารเคมี

เปนหัวขอท่ีมีความสําคัญอันดับแรกใน
การพจิารณาท้ังของกฎหมายและความถกูตอง
ตามหลักวิชาการ

 การพจิารณาตามกฎหมาย
สารเคมีท่ีมีคุณสมบัติเปนวัตถุระเบิด

(Explosive Substances) วัตถไุวไฟ (Flammable
Substances) วัตถุออกซิไดซและเปอรออกไซด
(Oxidizing Substances and Peroxides
Substances) วัตถุมีพิษ (Toxic Substances)
วัตถุท่ีทําใหเกิดโรค (Infectious Substances)
วัตถุกัมมันตรังสี (Radioactive Substances)
วัตถท่ีุกอใหเกดิการเปล่ียนแปลงทางพนัธกุรรม
(Mutagenicity Substances) วัตถุกัดกรอน

(Corrosive Substances) วัตถุท่ีทําใหเกิดการ
ระคายเคือง (Irritation Substances) และวัตถุ
อยางอ่ืนไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือสิง่อ่ืนใดท่ีอาจ
ทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พชื ทรัพยสิน
หรือสิง่แวดลอม และไดประกาศเปนวัตถอัุนตราย
ตามมาตรา 18 แหงพระราชบญัญติัวัตถอัุนตราย
พ.ศ. 2535 สถานท่ีต้ังหรือทําเลท่ีต้ังของอาคาร
เกบ็สารเคมีตองเปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.
2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 ขอ 9 สถานท่ีเก็บวัตถุ
อันตรายตองต้ังอยูในทาํเลทีเ่หมาะสมและปลอดภยั
ตอการขนสงวัตถุอันตราย ไมกอเหตุเดือดรอน
รําคาญ มลพิษ หรือผลกระทบใด ๆ ตอแมน้ํา
ลําคลอง แหลงน้ําสาธารณะ หรือแหลงอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ ใหคํานึงถึง
ปริมาณ คุณลักษณะและสภาพของวัตถอัุนตราย
รวมท้ังความปลอดภัยของภาชนะบรรจุวัตถุ
อันตรายนั้นประกอบดวย

 การพจิารณาตามหลกัวชิาการ
ตามมาตรฐานองคการสหประชาชาติได

กาํหนดประเภทของสาร เคมีตามคุณสมบติัของ
สารนั้นๆ นั่นคือ สารระเบิดได (Explosive)
สารติดไฟได เอง (Substances Liable to
Spontaneous Combustion) สารเม่ือเปยกน้ํา
กอใหเกิดอันตราย (Substances which in
Contact with Water Emit Flammable Gases)
สารใหออกซเิจน (Oxidizing Substances)  สาร
อินทรียเปอรออกไซด (Organic Peroxides)
สารพิษ (Toxic Substances) สารกัดกรอน
(Corrosive Substances) และสารอันตรายอ่ืนๆ
(Miscellaneous Dangerous Substances)
สถานท่ีต้ังหรือทําเลท่ีต้ังของอาคารเกบ็สารเคมี
ตองเปนดังนี้

1. อาคารเกบ็สารเคมี ควรต้ังอยูหางจาก
บริเวณท่ีมีประชาชนอยูหนาแนน หางไกลจาก
แหลงน้ําสาธารณะ หางไกลจากบริเวณน้ําทวม
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ถึง และหางไกลจากแหลงอันตรายอ่ืนๆ
ท่ีอาจ เกิดภายนอกอาคาร

2. สถานท่ีต้ังอาคารเก็บสารเคมีควรมี
เสนทางท่ีสะดวกแกการขนสง และการจัดการ
เม่ือเกดิเหตุฉุกเฉิน

3. มีสิง่อํานวยความสะดวกอยางเพยีงพอ
เชน ระบบจายไฟฉุกเฉิน ระบบดับเพลิง ระบบ
ระบายน้าํปองกนัการไหลของน้าํท่ีปนเปอนสาร
เคมีเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินลงสูแมน้ําสาธารณะ
พรอมระบบบําบัดน้ําเสีย

4. สถานท่ีต้ังของอาคารมีการปองกัน
บุคคลภายนอก โดยทําร้ัวกั้น มีประตูเขา-ออก
พรอมมาตรการปองกันการวางเพลิง

5. อาคารเก็บสารเคมีแตละหลังตองอยู
หางจากกัน เพื่อความสะดวกในการดับเพลิง
และปองกันไฟลุกลาม

6. การวางผังสรางอาคารตองออกแบบ
ใหสามารถแยกเก็บสารเคมีท่ีเขากันไมไดโดย
ใชอาคารแยกจากกัน ใชผนังกันไฟ เปนตน

7. ทําเลท่ีต้ังและอาคารเกบ็สารเคมีตอง
มีการปองกันบุคคลภายนอก โดยทําร้ัวกั้นมี
ประตูเขา-ออก พรอมมาตรการปองกันการ
ลอบวางเพลิง

 อาคารเก็บสารเคมี
 การพจิารณาตามกฎหมาย
ลักษณะอาคารสาํหรับเกบ็สารเคมีท่ีเปน

วัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535 มี ดังนี้

1. อาคารตองม่ันคงแข็งแรง เหมาะสม

และมีบริเวณเพียงพอท่ีจะประกอบกิจการวัตถุ
อันตรายนั้น ๆ

2. มีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม โดย
ใหมีพืน้ท่ีประตู หนาตางและชองลมรวมกนัโดย
นบัติดตอระหวางหองไมนอยกวา 1 ใน 10 สวน
ของพื้นท่ี หรือมีการระบายอากาศไมนอยกวา
0.5 ลูกบาศกเมตรตอนาทีตอคนงานหนึง่คน

3. มีบนัไดท่ีม่ันคงแข็งแรงและมีลักษณะ
ขนาด และจํานวนท่ีเหมาะสมกับอาคารและ
การประกอบกิจการ ชั้นบันไดตองไมล่ืนและมี
ชวงระยะเทากันโดยตลอด บันไดและพื้นทาง
เดินท่ีอยูสูงจากระดับพื้นท่ีต้ังแต 1.50 เมตร
ข้ึนไป ตองมีราวท่ีม่ันคง แข็งแรง และเหมาะสม
หากอาคารดังกลาวมีจาํนวนชัน้มากกวาสองชัน้
ข้ึนไป ตองมีบันไดหนีไฟนอกอาคารอยางนอย

ชั้นละหนึ่งบันได ซึ่งตองเปนการติดต้ังท่ีถาวร
และม่ันคงแข็งแรง

4. พืน้อาคารตองม่ันคงแข็งแรง ไมกกัขัง
น้าํหรือล่ืนอันอาจกอใหเกดิอุบติัเหตุไดงาย และ
ไมมีคุณสมบัติในการดูดซับวัตถุอันตราย ตอง
จดัทํารางระบายน้าํและบอพกัขนาดท่ีเหมาะสม
เพื่อการระบายและกักเก็บวัตถุอันตรายท่ีอาจ
หกหรือร่ัวไหล

5. วัตถท่ีุใชในการกอสรางตองเหมาะสม
กบัการประกอบกจิการตามขนาดและคุณสมบติั
ของวัตถุ อันตราย รวมท้ั งไมกอให เกิดการ
ลุกลามของอัคคีภัย

6. มีท่ีเกบ็รักษาวัตถอัุนตรายท่ีเหมาะสม
ปลอดภัย และเปนสัดสวน

7. ตองไมกอใหเกดิเหตุรําคาญ อันตราย
หรือความเสยีหายตอบุคคล สตัว พชื ทรัพยสิน
หรือสิ่งแวดลอม

8. ตองมีท่ีเกบ็รักษาวัตถอัุนตรายเฉพาะ
ตามคุณสมบัติของวัตถุอันตราย มีขนาดและ
ลักษณะเหมาะสมกับชนิดและปริมาณท่ีขอ
อนุญาต รวมท้ังมีบริเวณเพียงพอท่ีจะอํานวย
ความสะดวกแกการขนยายวัตถอัุนตรายเขาออก

9. อาคารท่ีมีความกวางและความยาว
ดานละต้ังแตสามสบิเมตรข้ึนไป ตองมีผนงัท่ีทํา
จากวัสดุทนไฟกั้นตัดตอน โดยมีระยะหางกัน
อยางนอยหนึ่งผนังทุก ๆ สามสิบเมตร เพื่อ
ปองกนัการลุกลามของอัคคีภัย

10. การเก็บรักษาวัตถุอันตรายในท่ี
โลงแจง ตองจัดใหมีการปองกันการหกร่ัวไหล
ของวัตถุอันตรายท่ีเหมาะสมกับคุณสมบัติของ
วัตถอัุนตรายและขนาดของการประกอบกจิการ
และสามารถควบคุมวัตถอัุนตรายไมใหหกร่ัวไหล
สูภายนอกไดในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุข้ึน

 การพจิารณาตามหลกัวชิาการ
ลักษณะอาคารสําหรับเก็บสารเคมีตาม

หลักวิชาการตามมาตรฐานองคการสหประชาชาติ
เปนดังนี้
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1. ตองออกแบบใหสอดคลองกับชนิด
ของสารเคมีท่ีจะเกบ็ ซึง่มีการตระเตรียมในเร่ือง
ทางออกฉุกเฉินอยางเพียงพอ เนื้อท่ีและพื้นท่ี
ของอาคารเก็บตองถูกจํากัด โดยแบงออกเปน
หองๆ หรือเปนสัดสวนเพื่อเก็บสารเคมีแยก
ประเภทท่ีไมสามารถเก็บรวมกนัได อาคารตอง
ปดมิดชดิและปดล็อกได วัสดุกอสรางอาคารเปน
ชนดิไมไวไฟและโครงสรางอาคารเปนคอนกรีต
เสริมเหล็กหรือเหล็ก ถาเปนโครงสรางเหล็ก
ตองหุมดวยฉนวนกันความรอน

2. ผนังอาคาร ผนังภายนอกตองสราง
อยางแข็งแรงและควรปดทับดวยเหล็กหรือแผน
โลหะเพื่อปองกันไฟท่ีเกิดจากภายนอกอาคาร
ผนงัดานในออกแบบเปนกาํแพงกนัไฟ ทนไฟได
นาน 60 นาที และมีความสงูข้ึนไปเหนอืหลังคา
1 เมตร หรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีสามารถปองกันการ
ลุกลามของไฟได

3. ตองจดัใหมีทางออกฉุกเฉินนอกเหนอื
จากทางเขาออกปกติ

4. ทําเคร่ืองหมายทางออกฉุกเฉินให
เห็นชัดโดยยึดหลักความปลอดภัย

5. ทางออกฉุกเฉินตองเปดออกไดงายใน
ความมืดหรือเม่ือมีควันหนาทึบ

6. ทางออกฉุกเฉินสําหรับการหนีไฟ
ตองมีอยางนอย 2 ทิศทาง

7. พื้นอาคารตองไมดูดซบัของเหลว
8. พื้นอาคารตองเรียบ ไมล่ืน ไมมีรอย

แตกราว ทําความสะอาดไดงาย
9. พื้นอาคารตองออกแบบใหสามารถ

เก็บกักสารเคมีท่ีหกร่ัวไหลและน้ําจากการดับ

เพลิงไดโดยวิธีการทําขอบธรณีประตูหรือขอบ
กัน้โดยรอบ

10. ทอระบายน้าํสําหรับอาคารเกบ็สาร
เคมีท่ีเปนพิษตองเปนแบบปด และตองมีทอ
ระบายน้ําฝนอยูนอกอาคารแยกตางหาก ทอ
ระบายน้ําตองปดมิดชิดท่ีระดับพื้น

11. หลังคาของอาคาตองกันฝนไดและ
ออกแบบใหมีการระบายควันและความรอนได
ในขณะเกิดเพลิงไหม

12. อาคารเกบ็สารเคมีตองมีการระบาย
อากาศท่ีดี โดยคํานึงถึงชนิดของสารเคมีท่ีเก็บ
และสภาพความปลอดภัย

14. ตองติดต้ังอุปกรณไฟฟาในตําแหนง
ท่ีปลอดภัยจากอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนไดและ
หลีกเล่ียงการวางอุปกรณไฟฟาและสายไฟฟา
บริเวณท่ีมีน้ําหรือพื้นเปยก

15. อุปกรณไฟฟาตองตอสายดินและจดั
เตรียมไวอยางเหมาะสมเม่ือมีการใชไฟเกิน
ขนาด หรือเม่ือเกิดไฟฟาลัดวงจร

13. อาคารเกบ็สารเคมีท่ีมีการทํางานใน
เวลากลางวันและแสงสวางจากธรรมชาติเพยีงพอ
ไมจาํเปนตองติดต้ังดวงไฟ ในบริเวณท่ีตองการ
แสงสวางและอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ
อุปกรณไฟฟาท้ังหมดรวมท้ังสายไฟฟาจะตอง
ติดต้ังใหไดมาตรฐานและไดรับการรับรองจาก
ชางไฟฟาผูมีคุณวุฒิ
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16. อาคารเก็บสารเคมีท่ีเปนสารไวไฟ
หรือสารระเบดิได อุปกรณไฟฟาและรถ Forklift
ตองเปนชนิดปองกันการระเบิดได (Explosion
Proof)

17. อาคารเกบ็สารเคมีจะตองมีการติดต้ัง
สายลอฟา

การปฏิบัติงานในหอง
2. ตองจัดใหมีระบบปองกันและกําจัด

อากาศเสียในหองเก็บหรือหองปฏิบัติงานอัน
เกีย่วกบัวัตถมีุพษิ วัตถเุคมี วัตถไุวไฟ วัตถรุะเบดิ
และวัตถอ่ืุนท่ีอาจเปนอันตรายหรืออาจทําใหเกดิ
ฝุนละอองอยางมีประสทิธิภาพเพียงพอสาํหรับ
การปองกนัมิใหอากาศท่ีระบายออกนอกหองมี
คาความเขมขนเกนิกวามาตรฐานความปลอดภัย
จนเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอบุคคล สัตว พืช
หรือทรัพยสินของผูอ่ืนหรือเปนเหตุเดือดรอน
รําคาญ รวมท้ังตองดูแลรักษาใหอยูในสภาพท่ี
ม่ันคงแข็งแรงเหมาะสมแกงานนั้น ๆ

3. ตองไมใหวัตถุมีพิษ วัตถุเคมี วัตถุ
ไวไฟ วัตถรุะเบดิ และวัตถอ่ืุนท่ีอาจเปนอันตราย
หรือวัตถุท่ีระเหยเปนไอไดงาย อยูใกลเตาไฟ
หมอไอน้ํา ทอไอน้ํา สายไฟฟาแรงสูง บริเวณท่ี
อาจเกิดประกายไฟหรือในท่ีซึ่งมีอุณหภูมิสูง

4. ตองจัดทําปายท่ี มีสัญลักษณและ
เคร่ืองหมายขอความคําเตือนตอไปนี้

4.1 สญัลักษณและเคร่ืองหมายแสดงสิง่
ตองหามสําหรับอาณาบริเวณเฉพาะสวน

4.2 สัญลักษณและเคร่ืองหมายสําหรับ
อาณาบริเวณท่ีตองใชเคร่ืองปองกนัอันตรายสวน
บคุคล

4.3 สญัลักษณและเคร่ืองหมายฉุกเฉิน

 การเก็บสารเคมี
 การพจิารณาตามกฎหมาย
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบบัท่ี

24 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราช
บญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2512 ไดกาํหนดหลักเกณฑ
การเกบ็วัตถมีุพษิ วัตถเุคมี วัตถไุวไฟ วัตถรุะเบดิ
และวัตถุอ่ืนท่ีอาจเปนอันตราย ไวดังนี้

1. ตองแยกเก็บวัตถุมีพิษ วัตถุเคมี วัตถุ
ไวไฟ วัตถรุะเบดิ และวัตถอ่ืุนท่ีอาจเปนอันตราย
หรือท่ีอาจทําใหเกิดฝุนละอองใหเปนระเบียบ
แยกหางจากกัน และเปนสัดสวนตางหาก โดย
จะตองปดกุญแจหองเก็บทุกคร้ังหลังจากไมมี

ท้ังนี ้ใหติดปายสญัลักษณและเคร่ืองหมาย
ในขอ 4.1-4.3 ในขนาดท่ีเหมาะสมไวใหเห็น
อยางเดนชดัหนาทางเขา-ออกของอาณาบริเวณ
ท่ีเกี่ยวของกับสัญลักษณและเคร่ืองหมาย และ
ตองควบคุมดูแลคนงานและผู ท่ีจะเขาไปใน
อาณาบริเวณดังกลาวปฏิบติัตามคําเตือนนัน้อยาง
เครงครัด

 การพจิารณาตามหลกัวชิาการ
การเก็บสารเคมีใหปลอดภัยตองปฏิบัติ

ดังนี้
1. สารเคมีเม่ือสงมาถึงอาคารเก็บตอง

ถูกจัดประเภท โดยพิจารณาจากใบขนสินคา
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ฉลาก รวมถงึขอมูลดานความปลอดภัยสารเคมี
(Material Safety Data Sheet-MSDS)

2. สารเคมีท่ีจะเกบ็ในอาคารไดตองไดรับ
การตรวจสอบคุณลักษณะจากขอมูลท้ังดาน
ปริมาณและคุณภาพ ถาภาชนะบรรจุหีบหอ
สารเคมีอยูในสภาพไมดีจะตองเขาดําเนินการ
จัดการอยางเหมาะสมทันที

3. ตองแยกเก็บสารเคมีตามประเภท
สารเคมีตางประเภทกนัแยกเกบ็ไวคนละอาคาร
หรือเกบ็ภายในอาคารเดียวกนัไดแตตองมีกาํแพง
กนัไฟกัน้เพือ่ลดความเสีย่งตอการเกดิเพลิงไหม
และลดการปนเปอนสารเคมีท่ีเขากันไมได

4. สารเคมีท่ีระเบิดไดตองแยกเก็บจาก
สารเคมีทุกประเภท

5. หามเก็บสารเคมีท่ี เขากันไมไดไว
ดวยกัน

6. การจดัเกบ็ของเหลวไวไฟสงู และกาซ
ตองจดัเกบ็ไวนอกอาคาร

7. การจัดเรียงสารเคมีไวในสภาพท่ีไม
กดีขวาง การทํางาน การขนยายสารเคมี การใช
อุปกรณฉุกเฉิน และตองมีพืน้ท่ีวางเหลือไวโดย
รอบระหวางผนังอาคารกับกองสารเคมี และ
ระหวางกองสารเคมีเพื่อใหการตรวจสภาพทํา
ไดสะดวก มีการถายเทอากาศท่ีดี รวมท้ังการ
ผจญเพลิงและการจัดการสารเคมีท่ีหกร่ัวไหล
ไดสะดวก

8. เม่ือจัดประเภทของสารเคมีไดแลว
ใหอางอิงมาตรฐานองคการสหประชาชาติหรือ
ขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (MSDS) พจิารณา
การจดัเก็บ ดังนี้

 สารเคมีประเภท 1 (สารระเบิดได)
ตองเก็บแยกจากสารเคมีทุกประเภท

 สารเคมีประเภท 2 (กาซ) ตองเก็บ
แยกจากสารเคมีประเภท 3, 4A, 4B, 5B และ 8

 สารเคมีประเภท 3 (ของเหลวไวไฟ)
ตองเกบ็แยกจากสารเคมีประเภท 4A, 4B, 5A,
5B, 6B และ 7

 สารเคมีประเภท 4A (ของแข็งไวไฟ)
ตองเกบ็แยกจากสารเคมีประเภท 2, 3, 4B, 4C,
5A, 6B และ 7

 สารเคมีประเภท 4B (สารท่ีลุกติด
ไฟได) ตองเกบ็แยกจากสารเคมีประเภท 2, 3,
4A, 4C, 5A, 5B, 6B, 7 และ 8

 สารเคมีประเภท 4C (สารท่ีกอใหเกดิ
อันตรายเม่ือเปยกน้าํ) ต องเกบ็แยกจากสารเคมี
ประเภท 2, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B 6B และ 7

 สารเคมีประเภท 5A (สารใหออกซเิจน)
ตองเกบ็แยกจากสารเคมีประเภท 2, 3, 4A, 4B,
4C, 5B, 6A, 6B, 7, 8 และ 9

 สารเคมีประเภท 5B (สารอินทรีย
เปอรออกไซด) ต องเกบ็แยกจากสารเคมีประเภท
2, 3, 4A, 4B, 4C, 5A, 6B, 7, 8 และ 9

 สารเคมีประเภท 6A (สารพษิ) ตองเกบ็
แยกจากสารเคมีประเภท 2, 5A, 6B และ 7

 สารเคมีประเภท 6B (สารติดเชื้อ)
ตองเกบ็แยกจากสารเคมีประเภท 2, 3, 4A, 4B,
4C, 5A, 5B, 6A, 7, 8 และ 9

 สารเคมีประเภท 7 (สารกมัมันตรังส)ี
ตองเกบ็แยกจากสารเคมีประเภท 2, 3, 4A, 4B,
4C, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 8 และ 9

 สารเคมีประเภท 8 (สารกัดกรอน)
ตองเก็บแยกจากสารเคมีประเภท 2, 5A, 5B,
6B, และ 7

 สารเคมีประเภท 9 (สารอันตรายอ่ืนๆ)
ต องเกบ็แยกจากสารเคมีประเภท 5B, 6B, และ 7


