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ระบบวัตถุ สารอันตราย 
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
1. ขอกําหนดและความหมาย 1. ขอควรระวังในการจัดเก็บสารเคมี ไดแก สภาวะแวดลอมที่ควรหลีกเลีย่ง 

และสารเคมีที่ไมควรเก็บรวมกัน  
2. ขอมูลการจําแนกสารเคมตีามลักษณะอันตรายของสหประชาชาติ หรอื UN 
class ซึ่งมีความหมายดังน้ี 
            Class 1 หมายถึง สารระเบิดได  
            Class 2 หมายถึง กาซ 
                       Class 2.1 หมายถึง กาซติดไฟได 
                       Class 2.2 หมายถึง กาซไมติดไฟ ไมเปนพิษ 
                       Class 2.3 หมายถึง กาซพิษ  
            Class 3 หมายถึง ของเหลวติดไฟได 
            Class 4 หมายถึง ของแข็งติดไฟ 
                        Class 4.1 หมายถึง ของแข็งติดไฟ 
                        Class 4.2 หมายถึง วัตถุที่มีแนวโนมเกิดการเผาไหมไดเอง 
                        Class 4.3 หมายถึง สารที่ทําปฏิกิริยากับนํ้าแลวเกิดกาซติดไฟได 
            Class 5 หมายถึง สาร Oxidizing และ Organic peroxides 
                        Class 5.1 หมายถึง Oxidizing agents 
                        Class 5.2 หมายถึง Organic peroxides 
            Class 6 หมายถึง สารพิษและสารติดเชื้อ 
                        Class 6.1 หมายถึง สารพิษ 
                          Class 6.2 หมายถึง สารติดเชื้อ 
            Class 7 หมายถึง สาร/วัตถุกัมมันตรังส ี
            Class 8 หมายถึง สารกัดกรอน  
            Class 9 หมายถึง สารอันตรายอื่นๆ 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
2. การแยกเก็บสารเคมีตาม 
   ประเภทของสารเคมีอันตราย 

1. จากขอกําหนดดานความปลอดภัย สามารถนํามาใชในการจําแนกสารเคมี    
    เพ่ือการจัดเก็บเชนเดียวกับการจําแนกสารเคมีโดยระบบอื่น  โดยที่องคการ   
    สหประชาชาติไดกําหนดมาตรฐานในการแยกเก็บสารเคมี 
    แยกตาม UN class ดังแสดงในตารางขางลางน้ี 
 

 
 

               การแยกเก็บสารเคมีตามประเภทของสารเคมอีันตราย 
 
หมายเหตุ  
            NA หมายถึง สามารถจัดเก็บบริเวณเดียวกันได 
             SG หมายถึง ตองแยกจากกันอยางนอย 3 เมตร  
            FS หมายถึง เก็บแยกจากกันหรือหางกันอยางนอย 5 เมตร 
            PR หมายถึง หามอยูใกลเคียงกัน ตองแยกจากกันอยางนอย 10 เมตร 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
3. เงื่อนไขการจัดเก็บวัตถุ 
   อันตรายตามตารางการ 
   จัดเก็บ  

1.  การจัดเก็บของเหลวไวไฟ และกาซภายใตความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก  
    (กระปองสเปรย) สามารถจัดเก็บไดโดยมีเงื่อนไขดังน้ี ตองจัดใหมีการ 
    ระบายอากาศ และปริมาณการจัดเก็บสารตองไมเกิน 60 เปอรเซ็นตของ 
     ปริมาณการจัดเก็บทั้งหมด ทั้งน้ีปริมาณรวมของของเหลวไวไฟและกาซ 
    ภายใตความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระปองสเปรย) ตองไมเกิน  
    100,000 ลิตร             
  2.  กาซภายใตความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระปองสเปรย) เกบ็คละ 
     กับสารพิษได โดยมีเงื่อนไขตอไปน้ี หองที่มีผนังทนไฟ ขนาดพื้นที่ตองไม 
     เกิน 60 ตารางเมตร และปริมาณการจัดเก็บสารไมเกิน 60 เปอรเซ็นต ของ 
     ปริมาณการจัดเก็บทั้งหมด อุณหภูมิของหองตองไมเกนิ 50 องศาเซลเซียส  
     ตองมีการระบายอากาศและตองมีทางออกฉุกเฉิน 2 ทาง ทางออกฉุกเฉิน 
     ทั้งสองทางตองมีอุปกรณดับเพลิงประเภทผงเคมีแหง ABC ขนาด 6  
     กิโลกรัม แหงละ 1 เครื่อง ถาหองเก็บมีขนาดใหญกวา 60 ตารางเมตร การ 
     เก็บวัตถุอันตรายเหลาน้ีตองจัดเก็บแบบแยกหางดวยวิธีการที่เหมาะสม   
     หรือแยกบริเวณ  
3.  วัสดุที่เปนสาเหตุใหเกิดการลุกติดไฟหรือลุกลามไดอยางรวดเร็ว เชน วัสดุที่ 
     ใชทําบรรจุภัณฑ ควรจัดเก็บแยกบริเวณออกจากสารพิษหรือของเหลว    
     ไวไฟ  
4.  ผลิตภัณฑที่ไมทําปฏิกิริยากับสารอื่นในขณะเกิดอุบัติเหตุ สามารถเก็บคละ 
    กันไดโดยการจัดเก็บแบบแยกหาง เชน แยกออกจากกันโดยมีกําแพงกั้น  
    เวนระยะปลอดภัยใหหาง เก็บในบอแยกจากกัน หรือในตูเก็บที่ปลอดภัย  
5.  หองเก็บรักษาวัตถุอันตราย ใหจัดเก็บกาซภายใตความดันไดไมเกิน 50 ทอ  
    ในจํานวนดังกลาวอนุญาตใหเก็บเปนกาซภายใตความดันที่มีคุณสมบัติ 
    ไวไฟ ออกซิไดส หรือกาซพิษ เก็บรวมกนัไดไมเกิน 25 ทอ สารติดไฟได  
    (ประเภท8A และ11) (ยกเวนของเหลวไวไฟ) อาจนํามาเก็บรวมได โดย 
    จัดเก็บแบบแยกหางจากกาซภายใตความดันดวยผนังที่ทําจากวัสดุที่ไมติด 
    ไฟ ที่มีความสูงอยางนอย 2 เมตร และมีระยะหางจากผนังอยางนอย 5  
    เมตร  
6.  อนุญาตใหเก็บคละได ถามีขอกําหนดความปลอดภัยสําหรับสินคาคงคลัง 
    ทั้งหมดโดยใหเปนไปตามขอกําหนดการจัดเก็บวัตถุอันตรายประเภท 2B  
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
3. เงื่อนไขการจัดเก็บวัตถุ 
    อันตรายตามตารางการ 
    จัดเก็บ (ตอ) 

7.  อนุญาตใหเก็บคละกับของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟสูงกวา 60 °C ถาการเก็บ   
    คละกันน้ีไมทําใหเกิดปฏิกิริยาที่เปนอันตราย (การลุกติดไฟและ/ หรือให 
    ความรอนออกมา หรือใหกาซไวไฟ หรือใหกาซที่ทําใหเกิดภาวะการขาด 
    ออกซิเจน หรือใหกาซพิษ หรือทําใหเกิดบรรยากาศของการกัดกรอนหรือ 
    ทําใหเกิดสารที่ไมเสถียร หรือเพิ่มความดันจนเปนอันตราย) หากพบวาม ี
    โอกาสเกิดอันตรายใหจัดเก็บโดยเวนระยะหาง ที่ปลอดภัย  
8.  สารติดไฟที่มีคุณสมบัติเปนพิษเก็บคละกับของแข็งไวไฟ (ประเภท 4.1B) ได  
9.  หามเก็บของเหลวไวไฟ (ประเภท 3A) คละกับสารกัดกรอนที่บรรจุใน 
    ภาชนะที่แตกงาย ยกเวนมีมาตรการปองกันไมใหสารทําปฏิกิริยากันได ใน 
    กรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น  
10.  อนุญาตใหเก็บคละกันได ยกเวนกาซไวไฟ  
11.  ตองจัดทํามาตรการปองกันเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการเก็บ 
     รักษาโดยไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
12.  วัตถุอันตรายของแข็งไวไฟ (ประเภท 4.1 A) ที่มีคุณสมบัติการระเบดิอาจ     
     เก็บคละกับวัตถุอันตรายอื่นคือ ประเภท 3B 4.1B 8A 8B 10 11 12 หรือ      
     13 ไดถาระยะหางที่ปลอดภัยซึ่งจัดไวเพ่ือปองกันอันตรายที่จะมีตอบริเวณ 
     โดยรอบอาคารคลังสินคามีเพียงพอหรอือาจตองกําหนดใหมากขึ้น ซึ่ง 
     ตองตรวจสอบเปนกรณีๆ  ไป           
13.  อนุญาตใหเก็บวัตถุอันตรายเปอรออกไซดอินทรีย (ประเภท 5.2) คละกับ 
     ของแข็งไวไฟ (ประเภท 4.1B) ได  
14.  อนุญาตใหเก็บคละกับดินขับ (propellants) และตัวจุดชนวน (radical     
     initiators) ถาสารนั้นไมมสีวนผสมของโลหะหนัก  
15.  การเกบ็สารออกซิไดส ประเภท 5.1B  อาจอนุญาตใหเก็บคละกับวัตถุ    
     อันตรายประเภท 6.1A 6.1Bไดซึ่งสามารถเก็บไดปรมิาณสูงถงึ 20  
     เมตริกตัน โดยตองมีมาตรการความปลอดภัย คือ อาคารคลังสินคาตองม ี
     ระบบเตือนภัยไฟไหม ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และทีมผจญเพลิงระดับกึ่ง 
     มืออาชีพของบริษัท (พนักงานบริษัททําหนาที่ดับเพลิงอยางเดียวพรอมม ี
     รถดับเพลิงของบรษิัท) ถามีสารไมถึง 1 เมตริกตัน ไมตองมีมาตรการ  
16.  การเกบ็วัตถุอันตรายประเภทเปอรออกไซดอินทรียรวมกับวัตถุอันตราย 
      อื่นๆ จําเปนตองออกแบบและตรวจสอบแตละกรณีวาระยะหางปลอดภัย   
      (ระหวางอาคารคลังสินคาและชุมชน) ที่กําหนดขึ้นโดยรอบอาคาร 
      คลังสินคามีเพียงพอหรอืตองกําหนดใหมากขึ้น เพ่ือปองกันโอกาสที่จะเกิด 
      อันตราย 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
3. เงื่อนไขการจัดเก็บวัตถุ 
    อันตรายตามตารางการ 
    จัดเก็บ  

17.  ใหพิจารณาตามขอกําหนดดานความปลอดภัยเฉพาะของวัตถุอันตรายแต 
     ละประเภท  
18.  วัสดุกัมมนัตรังสี ควรแยกจัดเก็บตามขอกําหนดดานความปลอดภัย  และ  
      ไดรับการอนุมัติจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 

4. การเก็บสารเคมีใน 
   หองปฏิบัติการที่ปลอดภัย 
 
 

1. ควรแยกการเก็บสารเคมีตามประเภทอันตราย  
2. วางเรียงลําดับตามตัวอักษร ไมควรเก็บสารเคมีบนชั้นในระดับเหนือสายตา 
    ขึ้นไป 
3. ควรเก็บในที่สถานที่ที่จัดไวโดยเฉพาะ รวมทั้งสารเคมีทกุตัวควรมีการบันทึก  
    วันที่ไดรับเขามาในหองปฏิบัติ การและวันที่เปดใช 
4. การเก็บสารเคมีโดยคํานึงถึงความปลอดภัย ผูใชหรือผูที่มีสารเคมีควรทราบ 
    สมบัติบางประการของสารเคมีน้ันๆ ดวย เน่ืองจากสารเคมีบางประเภทอาจ 
    ตองการความระมัดระวังในการจัดเก็บเปนพิเศษ เชน 
            - กรดไฮโดรฟลูออริก (hydrofluoric acid) ควรเก็บในภาชนะที่ไมใชแกว   
            หรือโลหะ เน่ืองจากมีฤทธิ์กัดกรอนสูง 
            - สารเคมีไวไฟ เชน ฟอสฟอรัส (phosphorous) อะซิโตน (acetone) และ 
            เมธานอล (methanol) ควรเก็บหางจากแหลงกําเนิดเปลวไฟ สวิตชไฟ 
            ที่ใชในหองปฏิบัติการตองไมทําใหเกิดประกายไฟ 
            - สารที่สลายตัวไดเมื่อโดนแสงหรือความรอน หรือเกิดปฏิกิริยาตอไปที่ 
            เปนอันตราย เชน สารเปอรออกไซด และ organometallics ควรเก็บไว 
            ในตูเย็น 
            - ตัวทําละลายที่มีจุดเดือดต่ํา เชน อะซีโตน (acetone) เพนเทน  
            (pentane) ไดเอธิลอีเทอร (diethyl ether) เฮกเซน (hexane) และ 
            ปโตรเลียมอีเทอร (petroleum ether) ควรเก็บไวในที่มีการถายเท 
            อากาศที่ดี ไมควรใหโดนแสงแดดโดยตรง 
            - ฟอสฟอรัสขาวซึ่งเปนสารเคมทีี่เกดิปฏิกิริยากับอากาศและเผาไหมได 
            เองที่อุณหภูมิปกต ิตองเก็บในน้ํา 
            - โซเดียม (sodium) และโลหะอัลคาไลนอื่นๆ ซึ่งเปนสารเคมีที ่
            เกิดปฏิกิริยารุนแรงกับนํ้า ตองเก็บในน้ํามัน เพ่ือปองกันการทํา 
            ปฏิกิริยากับนํ้าหรือไอน้ําในอากาศ 
            - อีเทอร (ether) ควรเก็บในขวดสีชา เน่ืองจากเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติได 
            งายเมื่อถูกแสง 
 
             

 


