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คํานํา
คูมือเลมนี้แสดงใหเห็นขอกําหนดตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บสินคาอันตรายและสารอันตรายอยางปลอดภัย
ซึ่งอางอิงจากกฎขอบังคับและขอเสนอแนะตามมาตรฐานสากล ขอกําหนดในคูมือเลมนี้ใหถือวาเปนขอแนะนําสําหรับ
การจัดเก็บที่ปลอดภัย กอนที่จะนําคูมือนี้ไปใช หนวยงานภาครัฐตองนํากฎขอบังคับในการจัดเก็บและกฎขอบังคับตาม
กฎหมายของประเทศไทยมาพิจารณา หากนําไปเปนกฎขอบังคับ พนักงานเจาหนาที่ภาครัฐผูรับผิดชอบควรนําขอมูล
เกี่ยวกับอุปกรณตาง ๆ ที่มีอยูเดิมมาพิจารณาดวย เพื่อใหแนใจวาผูประกอบการสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดไดโดยใหมี
ชวงระยะเวลาในการผอนผัน
ถามีกฎขอบังคับใดในประเทศเครงครัดกวา ใหปฏิบัติตามกฎขอบังคับนั้น
เนื้อหาสาระในคูมือนี้สามารถใชไดกับนิคมอุตสาหกรรมทุกแหงทั่วประเทศ
คลังสินคาแตละแหงตองไดรับการออกแบบ กอสราง บํารุงรักษาในลักษณะที่ปองกันไมใหสภาวะอากาศ ซึ่ง
รวมถึง ฝน ความรอน ความเย็น ลม และความชื้น สงผลกระทบตอความสามารถในการจัดเก็บ เพื่อเปนการประกันวา
สินคาอันตราย สารอันตราย หรือของเสียอันตรายจะถูกจัดเก็บไวอยางปลอดภัย
ในระหวางการจัดเก็บสินคาอันตรายและสารอันตราย ขอกําหนดที่เกี่ยวของตางๆ ตองนํามาปฏิบัติอยางถูกตอง
เพื่อปกปองพนักงานและสิ่งแวดลอมใหปลอดภัยจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบใดก็ตาม
ขอกําหนดแรกเปนขอกําหนดสําหรับการกอสรางตัวอาคาร (เชน ที่กักน้ําดับเพลิงที่ใชแลว กําแพงทนไฟ และ
ประตูกันไฟ เปนตน) ขอกําหนดตอมาคือขอมูลบัญชีสินคาที่จัดเก็บอยูในคลังสินคาสําหรับเตรียมแผนฉุกเฉินตาง ๆ และ
ขอ มู ลที่เกี่ย วกั บ หนว ยกู ภัยเหตุฉุกเฉิน (รายชื่ อ พนัก งานและเจา หนา ที่ดับ เพลิง ) นอกจากนี้พ นัก งานตอ งไดรับ การ
ฝกอบรมวิธีการขนถายและเคลื่อนยายสินคาอันตรายและสารอันตราย และวิธีการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ขอกําหนดที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ตองปฏิบัติในระหวางการจัดเก็บก็คือการจัดแยกประเภทสินคาอันตรายและ
สารอันตราย ของเหลวไวไฟไมควรจัดเก็บอยูรวมกับสารมีพิษและสารออกซิไดส เพื่อที่วาในกรณีที่เกิดไฟไหมจะไมมี
สารพิษถูกปลอยออกมา และการลุกไหมจะไมถูกโหมใหลุกลามโดยสารออกซิไดส
อยางไรก็ตาม แมวาจะปฏิบัติไดตามขอกําหนดการจัดแยกประเภทสินคาอันตรายและสารอันตรายแลว แตก็
อาจจะมีปฏิกิริยาทางเคมีระหวางสารตางๆ ที่จัดเก็บไวในคลังสินคาอันเนื่องมาจากการหกหรือรั่วไหลขึ้น
ตัวอยางเชน อาจมีการปลอยกาซคลอรีนออกมาหากมีกรดมาทําปฏิกิริยากับสารผสมของไฮโปคลอไรท สารทั้ง
สองชนิดจําแนกอยูในประเภทสารกัดกรอน และมักจะจัดเก็บไวดวยกัน ดวยเหตุนี้จึงเปนสิ่งที่สําคัญมากที่จะตองตรวจ
บรรจุภัณฑทั้งหมดอยางละเอียดถี่ถวนกอนที่จะนําไปเก็บไวในคลังสินคา ที่สําคัญอยางยิ่งตองหลีกเลี่ยงการเปดบรรจุ
ภัณฑภายในคลังสินคาเพียงเพื่อตองการจะเอาสารจํานวนเล็กนอยไปใชในกระบวนการผลิต เพราะอาจจะมีสารตกหลน
อยูบนพื้นคลังสินคา ซึ่งอาจจะทําใหเกิดปฏิกิริยากับสารอื่น ๆ ได
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พนักงานทุกคนที่รับผิดชอบสถานที่สําหรับการจัดเก็บสินคาอันตรายและสารอันตราย จะตองแนใจวาคลังสินคา
นั้น
(1) บุคคลทั่วไปไมสามารถเขาถึงได
(2) ระบุไวอยางถูกตองวาเปนสถานที่สําหรับการจัดเก็บสินคา/สารอันตรายหรือของเสียอันตรายโดยการติด
ฉลาก /ป า ยตามที่กํ า หนดไวใ นขอ กํา หนดการขนสง สิ น คา อัน ตรายสํา หรับ ประเทศไทย หรือ ป ดปา ย
ขอความอื่นๆที่อธิบายวามีสินคา/สารอันตราย หรือของเสียอันตรายเก็บอยูในคลังสินคานั้น โดยปดไว
บนกําแพงหรือใกลตัวอาคารหรือหอง หรือบริเวณที่จัดเก็บสินคา/สารอันตราย หรือของเสียอันตราย
(3) ติดตั้งอุปกรณที่เหมาะสมและจําเปนสําหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากสินคา/สารอันตราย หรือ
ของเสียอันตรายที่จัดเก็บไวในคลังสินคานั้น
(4) มีพนักงานที่ไดรับการฝกอบรมดานการจัดการภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากสินคา /สารอันตราย หรือของเสีย
อันตรายที่จัดเก็บไวในคลังสินคานั้น
(5) มีมาตรการปองกันไมใหสินคา/สารอันตราย หรือของเสียอันตรายที่หกหรือรั่วไหลออกไปสูสิ่งแวดลอม
หรือเปนสาเหตุใหเกิดผลกระทบที่รายแรง
ขอ กํ า หนดทั้ง หมดของคูมือ เล มนี้ ควรนํา ไปปฏิบั ติโ ดยไมขึ้ น อยูกับ จํา นวนพนัก งานและปริม าณของสิน ค า
อันตรายและสารอันตราย
คูมือเลมนี้ยึดตามกฎขอบังคับสากลสําหรับการจัดเก็บ การขนถายและเคลื่อนยายสินคาอันตราย และสาร
อันตราย ซึ่งกฎขอบังคับสากลที่ไดรับการพิจารณาเปนแนวทางสําหรับคูมือเลมนี้จะระบุไวตอนตนของแตละบท
คูมือเลมนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขหรือหมายเลขอางอิงสําหรับขอกําหนดบางขอซึ่งจะบอกแหลงที่มาของ
ขอมูลไวในภาคผนวก 2 ในคูมือนี้มีหมายเลขอางอิงอยูในวงเล็บปกกา ([11]) ตอจากตัวเลข ซึ่งหมายเลขนี้จะหาไดใน
ภาคผนวก 2 ดวยเชนกัน สําหรับตัวเลขสวนใหญที่ปรากฏในคูมือเลมนี้ จะมีเฉพาะกฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี
เทานั้นที่ใหรายละเอียดของขอกําหนดไว ทั้งนี้กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนีก็เปนพื้นฐานของกฎขอบังคับในกลุม
ประเทศยุโรปอีกดวย
ขอมูลของสารตาง ๆ สามารถหาไดจากเว็บไซตตอไปนี้
http://www.merck.de/english/services/chemdat/english/index.htm
http://www.sigma-aldrich.com
สําหรับเว็บไซตที่นาสนใจอื่น ๆ จะมีเปนภาษาเยอรมันเทานั้น.
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A. ขอกําหนดทั่วไปสําหรับการจัดเก็บสินคาอันตราย และสารอันตรายอยางปลอดภัย

A.1 โครงสรางของอาคารคลังสินคา
อางอิงกฎขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป
กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี
กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

1989 / 654 / EC
Mind BauRI
40CFR 264

A.1.1 พื้น
อางอิงกฎขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป
กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี

1989 / 654 / EC ภาคผนวก I หมายเลข 9
Arb Statt V
ASR 8/1

กฎระเบียบขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา 29 CFR 1910, δ 1910.22

พื้นของสถานที่ปฏิบัติงานตองปราศจากอันตรายจากการสะดุด ไมมีรู ไมลาดเอียง มีความมั่นคงแข็งแรง และไมลื่น
วัสดุที่ใชในการกอสรางพื้นตองคงทนตอน้ํา และสารเคมีที่จัดเก็บในคลังสินคาได โดยเฉพาะอยางยิ่งในหองที่ทํา
การจัดเก็บกากของเสีย พื้นตองทนตอสารเคมี พื้นจะตองนําไฟฟาได (ปองกันการเกิดประจุไฟฟาสถิต) ซึ่งขึ้นอยูกับประเภท
ของสินคาที่จัดเก็บ
ผิวของพื้น ผนัง และเพดานในคลังสินคาตองสรางขึ้นมาใหสามารถทําความสะอาดและซอมแซมได ใหอยูในสภาพ
ที่เปนไปตามมาตรฐานดานสุขอนามัย
A.1.2 ประตู
อางอิงกฎขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป

1989/654/EG ภาคผนวก I หมายเลข 11
1989/654/EG ภาคผนวก II หมายเลข 9

กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี
กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

ตําแหนง จํานวน และขนาดของประตูและประตูทางเขา รวมทั้งวัสดุที่ใช จะกําหนดโดยลักษณะและการใชหอง
หรือพื้นที่ดังตอไปนี้
A.1.2.1 ประตูทั่วไป
ประตูโปรงใสตองมีปายติดใหมองเห็นไดชัดเจน และอยูในระดับความสูงที่เหมาะสม
ประตูและประตูทางเขาที่เหวี่ยงเปด ปดไดเอง ตองโปรงใสหรือมีชองที่สามารถมองทะลุผานได
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ถาวัสดุที่ใชทํากระจกใสหรือกระจกขุนของประตูหรือประตูทางเขาไมไดทําจากวัสดุที่ปลอดภัยซึ่งเมื่อแตก อาจ
กอใหเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานได พื้นผิวของกระจกใสหรือกระจกขุนตองครอบดวยวัสดุที่ชวยปองกันการแตก
ประตูบานเลื่อนจะตองมีอุปกรณความปลอดภัย เพื่อปองกันบานประตูหลุดออกจากรางและลมลง
ประตูและประตูทางเขาที่เปด ปดขึ้นลงตองมีอุปกรณปองกันที่เหมาะสม เพื่อปองกันประตูมิใหตกลงมา
ประตูที่อยูในเสนทางหนีไฟ จะตองทําสัญลักษณใหเห็นไดชัดเจนและเหมาะสม และตองสามารถเปดจากดานใน
ไดตลอดเวลาโดยไมตองใชอุปกรณชวย
หามนําประตูบานเลื่อนมาใชเปนประตูหนีไฟ
ตองจัดใหมีประตูสําหรับผูเดินเทาถัดจากประตูใหญทางเขา เวนแตประตูทางเขามีความปลอดภัยสําหรับผูเดินเทา
ในการเดินผาน โดยประตูนั้นจะตองทําเครื่องหมายที่ประตูใหเห็นชัดเจน และตองไมมีสิ่งกีดขวางตลอดเวลา
ประตูและประตูทางเขา ที่ปดเปดโดยใชอุปกรณทางกลจะตองทํางานโดยไมมีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุกับ
ผูปฏิบัติงาน
ประตูที่ปดเปดโดยใชอุปกรณทางกล ตองมีการติดตั้งอุปกรณที่สังเกตเห็นไดงายและเขาไปปฏิบัติงานไดสะดวก
ซึ่งจะชวยใหสามารถปดประตูไดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หากประตูไมสามารถเปดเองไดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟฟาขัดของ
ผูปฏิบัติงานจะตองสามารถเปดประตูไดดวยมือ
A.1.2.2 ประตูกันไฟ
อางอิงกฎขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป
กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี
กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

DIN 4102

ประตูกันไฟถูกสรางขึ้นเปนสวนหนึ่งของกําแพงทนไฟที่กั้นระหวางหอง ซึ่งใชในการเปนทางผานจากหองเก็บสินคา
หนึ่งไปยังอีกหองหนึ่ง ประตูกันไฟจะตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดเหมือนกําแพงทนไฟ ประตูกันไฟถูกแบงออกเปน
ประเภทตางๆ ตามคุณสมบัติการทนไฟตั้งแต 30, 60, 90, 120 และ 180 นาที ผูผลิตประตูกันไฟตองทําการแบงประเภทของ
ประตูกันไฟออกเปนประเภท F30, F60, F90, F120 และ F180 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัสดุที่ใชและความหนาของประตู
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A.1.3 เสนทางการจราจร
อางอิงกฎขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป

1989/654/EG บทความที่ 6 และ 12
1989/654/EG ภาคผนวก I หมายเลข 12
1989/654/EG ภาคผนวก II หมายเลข 16
ArbStatt V
ASR 17/1, 2

กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี
กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

29 CFR 1910, δ 1910.22

เสนทางการจราจร รวมถึงบันได บันไดไตขึ้นลงที่ยึดกับที่ และชานชาลาสําหรับขนถายและขึ้นลงสินคาตองถูก
กําหนดตําแหนงและขนาดใหมีความสะดวก ปลอดภัย และเหมาะสมตอการเขาออกของผูคน และยานพาหนะ ซึ่งจะตองไม
กอใหเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานที่อยูใกลเคียงกับเสนทางการจราจรนั้น ๆ
เสนทางที่ใชในการเขาออกของคนเดินเทาและ/หรือสินคาตองมีขนาดที่สอดคลองกับจํานวนของผูใชเสนทางนี้เปน
ประจําและประเภทของงาน
ถามีการใชยวดยานพาหนะบนเสนทางการจราจร ตองมีพื้นที่ที่ปลอดภัยเพียงพอสําหรับคนเดินเทา รวมทั้งตองมี
พื้นที่ที่ปลอดภัยเพียงพอกั้นระหวางเสนทางการจราจรของยานพาหนะและประตูหรือประตูทางเขา หรือทางเดินสําหรับคน
เดินเทาหรือทางเดินระหวางตึกและบันได
หากเห็นวาสภาพการใชงานและอุปกรณตาง ๆ ในคลังสินคาจําเปนตองมีมาตรการสําหรับการปองกันผูปฏิบัติงาน
เสนทางการจราจรตองมีการกําหนดโดยใชเสนแถบสีทึบที่เห็นไดชัดและตัดกับสีของพื้น (โดยสวนมากใชแถบสีขาวหรือแถบ
สีเหลือง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสีของพื้น) เสนแถบสีทึบดังกลาวตองอยูในตําแหนงซึ่งสามารถแสดงระยะหางที่ปลอดภัยระหวาง
ยานพาหนะกับสิ่งของที่อยูใกลและระหวางคนเดินเทากับยานพาหนะ
สถานที่ปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกอาคารตองมีการจัดการในลักษณะที่จะทําใหคนเดินเทาและยานพาหนะ
สามารถทํางานไดอยางปลอดภัย
ชานชาลาสําหรับขนถายและขึ้นลงสินคา ตองมีความเหมาะสมกับขนาดของสินคา ซึ่งชานชาลาขนถายและขึ้นลง
สินคาตองมีทางออกอยางนอย 1 จุด
เมื่อมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ชานชาลาสําหรับขนถายและขึ้นลงสินคาที่มีความยาวเกินระยะที่กําหนดตองมี
ชองทางออกทั้งสองดาน ชานชาลาขึ้นลงสินคาจะตองมีความปลอดภัยเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดอันตรายจากการตกหลนลง
มาเองของผูปฏิบัติงาน
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A.1.4

ระบบไฟฟา

อางอิงกฎขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป
กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี

กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

1989/654/EG ภาคผนวก I + II หมายเลข 3
1989/654/EG ภาคผนวก I + II หมายเลข 8
Elex V
ZH 1/8
TRGS 514
29CFR1910, SubpartS

ตองมีการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟาในลักษณะที่สามารถปองกันการเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมหรือการระเบิด
ทั้งนี้พนักงานจะตองไดรับการปกปองอยางเพียงพอตอความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากการสัมผัสทั้งทางตรงและ
ทางออม
ระบบไฟฟาและอุปกรณปองกันตองมีความเหมาะสมตอแรงดันไฟฟาและสภาวะตางๆจากภายนอกและความรู
ความสามารถทางดานเทคนิคของบุคลากรที่เขาไปปฏิบตั ิงานดังกลาว การติดตั้งหลอดไฟและระบบไฟฟาตองไดรับการ
ออกแบบในลักษณะที่ไมกอใหเกิดอันตรายใด ๆ ในระหวางที่มีการจัดเก็บ และไมมีการจัดเก็บ หลอดไฟในคลังสินคาตอง
ติดตั้งใหอยูเหนือเสนทางการจราจรและตองมีระดับอยูสูงเหนือจากสินคาอยางนอย 0.5 เมตร ชนิดและระยะของหลอดไฟ
จะตองไมกอใหเกิดความรอนตอสินคา
สถานที่ปฏิบัติงานตองไดรับแสงสวางจากธรรมชาติอยางเพียงพอหรือหลอดไฟที่มีความเขมของแสงสวางที่
ปลอดภัยตอสุขภาพและความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน
สถานที่ปฏิบัติงานที่ผูปฏิบัติงานอาจมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในกรณีที่ระบบสองสวางขัดของ ตองจัดใหมี
ระบบไฟฉุกเฉินที่มีความเขมของแสงสวางที่เพียงพอ
A.1.5 หองปฐมพยาบาล
อางอิงกฎระเบียบขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป

กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี
กฎระเบียบขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

89/654/EC ภาคผนวก I หมายเลข 19
89/654/EC ภาคผนวก II หมายเลข 14
89/391/บทความที่ 8
ArbStatt V

หองปฐมพยาบาล ควรเปนหองที่แยกออกมาจากอาคารคลังสินคา ถาหองปฐมพยาบาลตั้งอยูภายในอาคาร
คลังสินคา หองนั้นจะตองแยกบริเวณดวยกําแพงทนไฟ และตองไมมีทางเขาไปสูคลังสินคาไดโดยตรง
ตองจัดหาหองปฐมพยาบาลอยางนอย 1 หอง ขึ้นอยูกับขนาดของกิจการ ประเภทงานและสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
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หองปฐมพยาบาลตองมีวัสดุอุปกรณปฐมพยาบาลที่สําคัญ ๆ และเปลที่ใชหามผูบาดเจ็บสามารถเขาถึงหองปฐม
พยาบาลไดโดยงาย
หองปฐมพยาบาลจะตองมีปายติดไวดานหนาหอง และปายแสดงเสนทางไปยังหองปฐมพยาบาลตามกฎขอบังคับ
ระหวางประเทศ
นอกจากนั้นตองจัดเตรียมอุปกรณปฐมพยาบาลไวในทุกสถานที่ทํางานที่มีความตองการใช อุปกรณดังกลาวตองมี
การทําเครื่องหมายใหเห็นเดนชัด และงายตอการนําไปใชงาน
A.1.6 กําแพง
A.1.6.1 กําแพงทั่วไป
อางอิงขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป
กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี
กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

Mlnd BuaRI

กําแพงจะตองออกแบบใหมีลักษณะที่ปองกันไมใหมีผลกระทบจากภายนอกซึ่งจะสามารถทําความเสียหายตอ
สินคาที่จัดเก็บ และปองกันไมใหอาคารอื่นที่อยูรอบ ๆ ไดรับผลกระทบจากสินคาที่จัดเก็บไว
ตามขอกําหนดทั่วไป กําแพงของคลังสินคาจะตองทนไฟได 30 นาที (F 30)[2] กําแพงควรจะกอสรางดวยกอนอิฐ
ซีเมนต เนื่องจากโดยทั่วไปกอนอิฐซีเมนตจะสามารถทนไฟได 30 นาที ซึ่งไดพิจารณาแลววาระยะเวลาดังกลาวเพียงพอ
สําหรับพนักงานดับเพลิงที่จะกันไฟไมใหลุกลามไปยังวัสดุที่ไมติดไฟ เต็นทที่ทําดวยพลาสติกไมเหมาะที่จะนํามาใชเปน
คลังสินคาถาวร กําแพงควรมีการปองกันไมใหอากาศผานเขาออกไดเพื่อใหแนใจวาในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จะไมมีกาซไวไฟ
หรือกาซพิษ ถูกปลอยออกมาภายนอกหรือเขาไปสูภายในคลังสินคา
สามารถใชเต็นทเปนคลังสินคาชั่วคราวไดในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน
A.1.6.2 กําแพงทนไฟ
อางอิงกฎขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป
กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี

Mlnd Bau RI
DIN 4102

กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

กําแพงทนไฟมีหลายชนิด กําแพงทนไฟเปนกําแพงซึ่งสรางจากวัสดุที่ไมติดไฟ และสามารถทนไฟได กําแพงทนไฟ
แบงออกไดเปน 3 ชนิดหลัก ขึ้นอยูกับชนิดของวัสดุและความหนาของกําแพง ไดแก F30 F60 F90 (อีก 2 ชนิด ที่เหลือไดแก
F 120 และ F180) ตัวเลขจะบงชี้ถึงจํานวนนาทีที่กําแพงทนไฟ จะสามารถทนทานตอไฟได
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กําแพงทนไฟจะตองสูงกวาหลังคา และมีความยาวมากกวากําแพงอื่น ๆ เพื่อใหแนใจวาไฟจะไมสามารถลุกลาม
ขามไปยังสวนอื่น ๆ ของอาคารได และกําแพงทนไฟจะตองมีระยะหางจากกันไมเกิน 40 เมตร[3]
A.1.6.3 กําแพงกั้นระหวางคลังสินคา
กําแพงกั้นระหวางคลังสินคาไดรับการออกแบบเพื่อจํากัดปริมาณสินคาที่จัดเก็บ โดยกําแพงดังกลาวจะตองสราง
ตามขอกําหนดของกําแพงทนไฟ (A.1.6.2)
A.1.7 หลังคา
อางอิงกฎขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป
กฎขอบังคับของปรเทศเยอรมนี
กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

2000/553/EC
Mlnd Bau RI

หลังคาของคลังสินคาตองทนไฟได 30 นาที (F30) [4] เนื่องจากหลังคาโดยทั่วไปสรางจากแผนเหล็กบาง ๆ ซึ่ง
หลังคาประเภทนี้อาจไดรับความรอนสูงเมื่อเกิดไฟไหม และถลมลงมา เพราะฉะนั้นฉนวนหุมหลังคาดานใน จึงตองทําจาก
วัสดุที่ไมติดไฟ โครงสรางรับหลังคาเหล็กควรไดรับการปองกันดวยวัสดุที่ไมติดไฟเชนเดียวกัน

A.2 ประตูและทางหนีไฟ
อางอิงกฎขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป

1989/654/EG บทความที่ 6
1989/654/EG ภาคผนวก I + II หมายเลข 4
Gef Stoff V
Arb Staff V
ZH 1/265 Mlnd BauRI

กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี

กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่ลูกจางจะสามารถออกจากอาคารไปยังสถานที่ที่จัดไวใหไดอยาง
ปลอดภัย ดวยเหตุนี้ อาคารคลังสินคาจึงจําเปนตองมีทางหนีไฟ ประตูและทางหนีไฟฉุกเฉินตองไมมีสิ่งกีดขวาง และ
สามารถออกจากอาคารสูสถานที่ปลอดภัย ไดโดยตรงและรวดเร็วที่สุด ซึ่งระยะหางระหวางพื้นที่ทํางาน และประตูหนีไฟ
ฉุกเฉิน ตองเปนไปตามกฎหมายของประเทศไทย โดยขึ้นอยูกับระดับความเสี่ยง
ในกรณีที่มีอันตราย ผูปฏิบัติงานตองสามารถที่จะออกจากจุดที่ทํางานอยางรวดเร็ว และปลอดภัยมากที่สุดเทาที่
จะเปนไปได จํานวนทางหนีไฟ และประตูฉุกเฉินตองมีอยางเพียงพอ จํานวนประตูและทางหนีไฟขึ้นอยูกับขนาดของอาคาร
อุปกรณปองกันที่มีอยู และกิจกรรมภายในอาคาร
ประตูทางออกฉุกเฉินจะตองเปนแบบเปดออก
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ประตูเลื่อน และประตูหมุนปด ไมอนุญาตใหใชเปนประตูฉุกเฉิน
ประตูฉุกเฉินตองไมถูกล็อคหรือยึดในลักษณะที่ไมสามารถเปดออกไดอยางงายดาย และทันทีเมื่อมีคนตองการใช
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ประตูฉุกเฉินตองไมถูกล็อคดวยกุญแจเพื่อใหสามารถ เปดออกได ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ตองมีปายสัญลักษณบอกทางออก และประตูฉุกเฉิน ซึ่งปายดังกลาวจะตองสอดคลองกับกฎขอบังคับระหวาง
ประเทศ และจะตองวางไวในจุดที่เหมาะสมตาง ๆ และตองทนทาน คงสภาพเดิมไดตลอด
ทางออกและประตูฉุกเฉิน รวมถึงเสนทางการจราจร และประตูอื่น ๆ ที่ออกไปสูทางออกฉุกเฉินนั้น จะตองไมมีสิ่ง
กีดขวางและสามารถใชไดทุกเวลา โดยไมมีอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางใด ๆ
ทางออกและประตูฉุกเฉิน ที่ตองการแสงสวาง ตองจัดใหมีไฟฉุกเฉินที่มีความเขมของแสงอยางเพียงพอ ในกรณีที่
ระบบไฟปกติไมทํางาน
ตองมีแผนผังแสดงทางออกฉุกเฉินสําหรับอาคาร และตองติดแผนผังดังกลาวไวภายในอาคารแตละหลัง
สามารถใชรถยกบนเสนทางหนีไฟไดเทานั้น ถามีระยะหางเพียงพอที่พนักงานจะออกจากอาคารได ในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน โดยที่รถยกจะไมปดกั้นทางออก ตองจัดใหมีจุดรวมพลสําหรับลูกจางทั้งหมดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อจะได
ทําการตรวจสอบวามีบุคคลสูญหายหรือไม
ตองจัดใหมีทางหนีไฟในอาคารอยูที่ดานตรงขามกันทั้ง 2 ดานของอาคาร ในกรณีที่เปนอาคารขนาดใหญจะตอง
ตรวจสอบใหแนใจวามีทางหนีไฟทุก ๆ ระยะ 35 เมตร[5] ทางหนีไฟจะตองมีความกวางอยางนอย 1.10 เมตร[6] (ขั้นต่ํา) ใน
กรณีที่มีคนงานมากกวา 50 คน ทํางานอยูในอาคารคลังสินคา ขนาดความกวางของทางหนีไฟชองสุดทายจะตองเพิ่มเปน
1.70 เมตร ยกเวนมีทางหนีไฟเพิ่มอีกหนึ่งจุด

A.3 สัญญาณเตือนภัย
อางอิงกฎขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป
กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี
กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

Gef Stoff V
29 CFR 1910, δ 1910.165

สัญญาเตือนภัยแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม และสัญญาณแจงเหตุกาซรั่ว
สัญญาณเสียงตองมีลักษณะดังนี้
(1) มีระดับเสียงดังกวาระดับเสียงปกติในการทํางานมาก เพื่อใหไดยิน โดยไมดังจนเกินไป จนทําใหเกิด
อันตราย
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(2) จะตองเปนเสียงที่แตกตางจากเสียงปกติในการทํางาน และตองสามารถแยกแยะไดงาย โดยเฉพาะ
สั ญ ญาณดั ง ยาวสลั บ หยุ ด หรื อ สั ญ ญาณดั ง สลั บ หยุ ด ซึ่ ง สามารถแยกแยะได อ ย า งชั ด เจนจาก
สัญญาณเสียงอื่น ๆ และเสียงจากการทํางาน
สําหรับอุปกรณที่มีความสามารถสงสัญญาณเสียงที่ความถี่ตาง ๆ และความถี่คงที่ ใหใชสัญญาณที่ความถี่ตาง ๆ
กันเพื่อบอกระดับของอันตรายที่สูงขึ้น หรือตองเรงดําเนินการในการตอบสนองหรือปฏิบัติการที่เกี่ยวกับระดับอันตรายนั้น
สัญญาณเสียงสําหรับการอพยพหนีไฟตองเปนสัญญาณตอเนื่อง
A.3.1 สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
อางอิงกฎขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป
กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี
กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

1992/58/EG ภาคผนวก V11

สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมเปนสัญญาณเสียงที่กดเรียกโดยพนักงานหรือโดยเครื่องตรวจจับควัน
รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องตรวจจับควันใหดูใน A.4

ขอมูล

ในการสงสัญญาณแบบกดโดยพนักงาน ตองมีปุมสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมแบบกดทุก ๆ คลังสินคา
ปุมสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมแบบกดควรติดตั้งที่ระยะหางทุก ๆ 30 เมตร[7] เพื่อใหลูกจางสามารถกดสัญญาณ
ไดทันที
สัญญาณเสียงควรไดยินทั่วทั้งพื้นที่ของบริษัท เพื่อแจงเหตุใหทุกคนไดทราบ โดยทั่วไปสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
เปนเสียงหวูดยาว 1 นาที

A.3.2 สัญญาณแจงเหตุกาซรั่ว
สําหรับบริษัทที่ขนถายและเคลื่อนยายสินคาอันตราย และสารอันตรายที่สามารถปลอยกาซพิษ หรือกาซที่มีฤทธิ์
ทําใหสลบ หรือกาซอื่น ตองมีเครื่องตรวจจับกาซในพื้นที่ที่ทําการขนถายและเคลื่อนยายสารดังกลาวไว เครื่องตรวจจับกาซ
จะตองมีความเหมาะสมกับกาซที่อาจจะหลุดออกมาในบรรยากาศ ถาเครื่องตรวจจับกาซตรวจพบวามีความเขมขนของ
กาซเกินระดับที่ตั้งไว ตองมีการสงสัญญาณเสียงเตือนพนักงานเพื่อใหคนเหลานั้นใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลแลวรีบออก
จากพื้นที่ดังกลาว สัญญาณแจงเหตุนี้ตองสามารถไดยินทั่วทั้งพื้นที่ในบริษัทเพื่อใหทุกคนสามารถสวมอุปกรณปองกันภัย
สวนบุคคลไดทัน
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โดยปกติสัญญาณแจงเหตุกาซรั่ว จะเปนเสียงที่ดังขึ้นเรื่อย ๆ และ จะคงที่เปนเวลา 1 นาที ที่ระดับเสียงหนึ่งและ
ลดลงหลังจากนั้น

ตองแจงลูกจางทุกคนใหรูถึงความแตกตางของสัญญาณตาง ๆ และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ดวยเหตุผล
ดังกลาว จึงตองแสดงขอมูลเหลานี้ไวที่ประตูทางออกทุกแหงในอาคารคลังสินคา
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A.3.3 ตัวอยางแผนขอมูลสําหรับการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
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มาตรการปองกันเพื่อความปลอดภัยโดยทั่วไป
I การเกิดไฟไหม ระเบิด หรือการหกรั่วไหลของ
สารภายในคลังสินคา

II การเกิดไฟไหม ระเบิด หรือการหกรั่วไหลของสาร
ในอาคารอื่นหรือบริษัทอื่น

แจงพนักงานดับเพลิง
ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุ
แจงผูรับผิดชอบของบริษัท
•

•
•

แจงพนักงานดับเพลิง
ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุ
แจงผูรับผิดชอบของบริษัท

ดําเนินการตามมาตรการความ
ปลอดภัยที่วางไวจนกระทั่ง
พนักงานดับเพลิงมาถึง
ออกจากสถานที่ที่ไมปลอดภัย
แจงขอมูลสถานการณให
พนักงานดับเพลิงทราบ

ขอปฏิบัติสําหรับบุคคลที่อยูในอาคาร:
ปดประตูและหนาตาง, ปดเครื่องระบายอากาศ
และออกจากหองทีก่ ําลังจะมีอันตราย

ไปยังจุดรวมพลภายในอาคาร
•
•

•

•

เตรียมเครื่องชวยหายใจให
พรอมในกรณีจํา เปน
ดําเนินการตามมาตรการที่วาง
ไวโดยใชเครื่องชวยหายใจสวน
บุคคล
ใหปฏิบัติตามคําสั่งที่ไดรับจาก
ผูควบคุมสถานการณหรือ
หัวหนางาน

เตรียมอุปกรณ เครื่องชวยหายใจให
พรอมในกรณีจําเปน
ขอปฏิบัติสําหรับบุคคลที่อยูนอกอาคาร
• หนีจากกลุมกาซไปในทิศทางที่ทแยง
กับทิศทางลม เพื่อไปอยูเหนือลม
• ใชผาเปยก ปองกันปาก
• เขาไปในอาคารที่อยูถัดไป
ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูควบคุมสถานการณ
หรือผูรับผิดชอบอยางเครงครัด

ชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บ
ระวังความปลอดภัยของตัวเอง
ในกรณีที่ตองอพยพ

III เหตุการณที่มีผูไดรับบาดเจ็บ

ใหใชเฉพาะทางออกและประตูฉุกเฉิน
เทานั้น
หามใชลิฟต

แจงโรงพยาบาลและแพทยถึงจํานวนผูบาดเจ็บ
และลักษณะของการบาดเจ็บ
แจงผูควบคุมสถานการณ

ไปที่จุดรวมพลโดยทันที
แจงขอมูลบุคคลสูญหายใหกับผูควบคุม
สถานการณหรือหัวหนางาน

ชวยเหลือผูที่ติดอยูในอาคาร
ใหการปฐม พยาบาล
ระวังความปลอดภัยของตนเอง
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A.4 ระบบดับเพลิงและอุปกรณประกอบ
อางอิงกฎขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป
กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี
กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

ArbStattV ขอกําหนดสําหรับสถานประกอบการ
ZH1/201
29CFR1910, Subpart L
29CFR1910, §1910.38
29CFR1910, §1910.157 to163
29CFR1910, §1910.164 and §1910.165

สาเหตุใหญของการเกิดเพลิงไหม ไดแก การทํางานที่กอใหเกิดประกายไฟ หรือเปลวไฟ และวิธีการปฏิบัติที่ไม
ถูกตองกับสารไวไฟ
การปองกันเพลิงไหม จําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ:
-

การปองกันเพลิงไหมแบบเตรียมการลวงหนา
การปองกันเพลิงไหมแบบปองกันตัว

การปองกันเพลิงไหมแบบเตรียมการลวงหนาประกอบดวย
-

โครงสรางของอาคาร
จํานวนและชนิดของประตูและทางหนีไฟ
ความทนไฟของวัสดุที่ใชกอสรางอาคาร (กําแพงคอนกรีตเปนวัสดุไมติดไฟ แตกําแพงไม หรือเต็นท
พลาสติก สามารถติดไฟได)
อุปกรณตรวจจับควัน (ระบบการตรวจจับควัน)
ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง
การวางแผนในการแจงเตือน
การฝกอบรมใหลูกจาง
ระยะหางของกําแพงทนไฟ (นอยกวา 40 เมตร)[8]

การปองกันเพลิงไหมแบบปองกันตัว ประกอบดวย
-

ทีมตอบโตภาวะฉุกเฉินของลูกจาง
พนักงานดับเพลิง

ถาโครงสรางอาคารไมเปนไปตามขอกําหนดในการปองกันเพลิงไหม ก็ตองมีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหเหลือ
นอยที่สุด เชน จัดใหมีเครื่องตรวจจับควันหรือระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง นอกจากนี้ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบ (เจาหนาที่
ประสานงานปองกันเพลิงไหม) 1 คน คอยตรวจสอบขอกําหนดตาง ๆ (อุปกรณและการฝกอบรม) สรุปแนวคิดในการปองกัน
เพลิงไหมแผนปองกันเพลิงไหมขอแนะนําการบํารุงรักษาและวิธีใชอุปกรณการดับเพลิง ระยะหางจากอาคารและเสนทาง
จราจรตาง ๆ
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การติดตั้งอุปกรณ ในการดับเพลิงที่เหมาะสมตลอดจนอุปกรณตรวจจับควัน และสัญญาณเตือนภัยตามความ
จําเปน ขึ้นอยูกับขนาดและลักษณะการใชงานภายในอาคาร รวมทั้งอุปกรณที่อยูในอาคาร คุณสมบัติทางกายภาพและทาง
เคมีของสารที่จัดเก็บ จํานวนสูงสุดของลูกจาง และบุคคลอื่นในอาคาร
อุปกรณการดับเพลิงที่ไมใชระบบอัตโนมัติ (เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ, หัวรับทอน้ําดับเพลิงและสายสงน้ํา)
จะตองสามารถเขาไปหยิบและใชงานไดโดยงาย
ควรเลือกใชสีแดงสําหรับอุปกรณดับเพลิง และระบุตําแหนงที่ตั้งของอุปกรณบนแผนผัง รวมทั้งสถานที่จัดเก็บ
อุปกรณดังกลาวหรือจุดที่จะเขาถึงที่เก็บอุปกรณ
การดับเพลิงที่กําลังลุกลามไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิ
กลายเปนไฟใหญ ซึ่งชวยรักษาความปลอดภัยแกชีวิต และอาคาร

สามารถชวยลดความเสี่ยงจากเพลิงไหม ไมให

มาตรการที่สําคัญที่สุดสําหรับการดับเพลิงที่กําลังลุกลาม คือการจัดใหมีเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ ชนิดที่ถูกตอง
ในการดับไฟ และการฝกอบรมแกลูกจางใหสามารถใชเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือไดอยางมีประสิทธิภาพ การใชเครื่อง
ดับเพลิงอยางถูกวิธี (ชนิดน้ํา ผงเคมีแหง และ โฟม) กับสินคาอันตรายและสารอันตราย สามารถควบคุมไมใหไฟลุกลาม
ออกไป
สิ่งที่แสดงถึงความสําเร็จในการดับเพลิงก็คือการจัดใหมีเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ ณ สถานที่เกิดเพลิงไหม และ
พนักงานที่ไดรับการฝกอบรมใหสามารถใชเครื่องดับเพลิงไดอยางถูกวิธี
A.4.1 เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ
อางอิงกฎขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป

กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี
กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

89/391/EC Article 8
89/654/EC Annex I + II No.5
EN3
ASR 13/1,2

เลือกใชเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือใหเหมาะกับประเภทของเพลิงไหม
ประเภทของ
ประเภทของสาร
อันตรายจาก
เพลิงไหม
A
เพลิงไหมที่เกิดจากของแข็งที่ติดไฟ
B
เพลิงไหมที่เกิดจากจากของเหลวที่ติดไฟหรือจากสารที่เปนของเหลวเมื่อไดรับความรอน
เพลิงไหมที่เกิดจากกาซชนิดตาง ๆ และกาซภายใตความดัน
C
เพลิงไหมที่เกิดจากอุปกรณไฟฟา หรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟา
D
เพลิงไหมที่เกิดจากโลหะตาง ๆ ที่ติดไฟ
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ประเภทของอั น ตรายจากเพลิ ง ไหม ต ามตารางข า งบนนี้ แ บ ง ตามมาตรฐานของประเทศไทยและประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ขอควรสังเกต ในทวีปยุโรปมีการจัดแบงประเภทของอันตรายจากเพลิงไหมที่แตกตางออกไป และกาซถูกจัดไว
ในเพลิงไหมประเภท C

ชนิดของเครื่องดับเพลิงมือถือ

A
เพลิงไหมที่
เกิดจาก
ของแข็งที่ติด
ไฟ

B
C
เพลิ ง ไหม ที่ เ กิ ด จาก
เพลิงไหมที่เกิดจาก
จากของเหลวที่ติดไฟ อุปกรณไฟฟา หรือวัตถุที่
หรื อ จากสารที่ เ ป น
มีกระแสไฟฟา
ของเหลวเมื่ อ ได รั บ <1000V
>1000V
ความรอน
ไฟที่เกิดจากกาซชนิด
ตาง ๆ และกาซ
ภายใตความดัน
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชไมได

ผงเคมีชนิด ABC
ผงเคมีชนิด BC
ผงเคมีชนิด D สําหรับโลหะที่
เผาไหมได
คารบอนไดออกไซด
น้ําธรรมดา

ใชได
ใชไมได
ใชไมได
ใชไมได
ใชได

ใชได
ใชไมได

น้ําธรรมดาผสมสารเคมี
สําหรับดับเพลิงประเภท B

ใชได

โฟม

ใชได

ฮาลอน

ใชไมได

ใชไดสําหรับ
ของเหลวแตใชไมได
กับกาซ
ใชไดสําหรับ
ของเหลวแตใชไมได
กับกาซ
ใชได

ใชได
ใชไดที่
ระยะหาง
ปลอดภัย

ใชได
ใชไมได

D
เพลิงไหมที่เกิด
จากโลหะตาง ๆ ที่
ติดไฟ

ใชไมได
ใชไมได
ใชได
ใชไมได
ใชไมได

ใชไมได

ใชไมได

ใชไมได

ใชไมได

ใชไมได

บริษัทจะตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือใหมีจํานวนถัง ชนิดและปริมาณที่ถูกตองเหมาะสมกับสารเคมีที่เก็บ
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ความเสี่ยงในการเพลิงไหม แบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับความเสี่ยงเล็กนอย ระดับความเสี่ยงปานกลาง และ
ระดับความเสี่ยงสูง[9]
ระดับความเสี่ยงเล็กนอยสามารถพบไดในคลังสินคาที่เก็บสารที่มีคุณสมบัติในการติดไฟไดยาก รวมทั้งสภาพการ
ทํางานที่มีความเสี่ยงต่ําในการเกิดเพลิงไหม (ไมมีกิจกรรมที่กอใหเกิดการลุกติดไฟและไมมีวัสดุไวไฟอื่นๆ) ดังนั้นจึงเปนไป
ไมไดที่ไฟจะขยายตัวอยางรวดเร็ว
ระดับความเสี่ยงปานกลางสามารถพบไดในคลังสินคาที่เก็บสารไวไฟ รวมทั้งสภาพการทํางานที่มีความเสี่ยงต่ําใน
การเกิดเพลิงไหม (ไมมีกิจกรรมที่กอใหเกิดการลุกติดไฟและไมมีวัสดุไวไฟอื่นๆ ดังนั้นจึงเปนไปไมไดที่ไฟจะขยายตัวอยาง
รวดเร็ว
ระดับความเสี่ยงสูงสามารถพบไดในคลังสินคาที่เก็บสารไวไฟ รวมทั้งสภาพการทํางานมีความเสี่ยงสูงในการเกิด
เพลิงไหม (มีกิจกรรมที่กอใหเกิดการลุกติดไฟไดและวัสดุอื่น ๆเปนวัสดุไวไฟ) ดังนั้นเปนไปไดที่ไฟจะขยายตัวอยางรวดเร็ว
ระดับความเสี่ยงเล็กนอย
ไดแก สินคาอันตรายและสารอันตราย
ที่ไมเปนสารไวไฟ และจํานวน
เล็กนอยของบรรจุภัณฑเปลา (ยังไม
เคยผานการใชงาน) และวัสดุอื่น ๆ ที่
ไมไวไฟ

ระดับความเสี่ยงปานกลาง
ไดแก สินคาอันตรายและสารอันตราย
ที่เปนสารไวไฟ และจํานวนเล็กนอย
ของบรรจุภัณฑเปลา (ที่ยังไมไดทํา
ความสะอาด) และวัสดุอื่น ๆ ที่ไมไวไฟ

ระดับความเสี่ยงสูง
ไดแก สินคาอันตรายและสารอันตราย
ที่เปนสารไวไฟ และจํานวนมากของ
บรรจุภัณฑเปลา (ที่ยังไมไดทําความ
สะอาด) และวัสดุอื่น ๆ ที่ไวไฟ

การจําแนกระดับความเสี่ยงของคลังสินคา ยึดหลักพิจารณาจากความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหมเทานั้น ดังนั้นจึง
ควรที่จะนําขอกําหนดในการจัดเก็บแยกหางและการจัดเก็บแบบแยกบริเวณ (ดูขอ A.10) มาพิจารณาตามความเหมาะสม
ดวย
การที่จะกําหนดระดับความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหมใหคลังสินคาใด ๆ นั้น เราสามารถใชตารางตอไปนี้เปน
แนวทาง
การกําหนดระดับความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหมสามารถกระทําไดโดยการเลือกคาคงที่ 1 และ 2 คาคงที่ 1 เปนคา
ของระดับความเสี่ยงตาง ๆ คาคงที่ 2 เปนการนําเอาแหลงกําเนิดของความเสี่ยงมาพิจารณาดวย โดยกําหนดเปนตัวเลข
คาคงที่ตัวเลขที่ไดจะเพิ่มขึ้นจากคาต่ําไปคาสูง
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ระดับ
เกณฑ
คาคงที่ 1
สารอันตราย
บรรจุภัณฑ

วัสดุอื่น ๆ

ความเสี่ยงเล็กนอย
R1
10
ไมไวไฟ
บรรจุภัณฑเปลาที่ผาน
การทํ า ความสะอาด
แล ว หรื อ ยั ง ไม ไ ด ทํ า
ความสะอาดโดยมีสาร
ที่ไมไวไฟหลงเหลืออยู
ไมไวไฟ / ไมติดไฟ

ความเสี่ยงปานกลาง
R2
20
ไวไฟ
บรรจุ ภั ณ ฑ เ ปล า ที่ ผ า น
การทําความสะอาดแลว
หรื อ ยั ง ไม ไ ด ทํ า ความ
สะอาดโดยมี ส ารที่ ไ ม
ไวไฟหลงเหลืออยู
ไมไวไฟ / ไมติดไฟ

ความเสี่ยงสูง
R3
30
ไวไฟ
บรรจุ ภั ณ ฑ เ ปล า ที่ ยั ง
ไม ไ ด ทํ า ความสะอาด
โดยมี ส า ร ไ ว ไ ฟ ห ล ง
เหลืออยู

คาคงที่ 2 (สําหรับ
เปนตัวคูณ)

ไวไฟ / ติดไฟ

1

3
2

เมื่อพิจารณาตามสารที่จัดเก็บ ผลคูณของตัวคูณที่ 1 และตัวคูณที่ 2 จะระบุถึงระดับความเสี่ยงในการเก็บสารเคมี
การคํานวณจะตองคํานวณทีล ะรายการและนํา มารวมกัน จะไดตัวเลขซึ่ง ระบุถึ งความเสี่ยงตอการเกิดเพลิ งไหมของ
คลังสินคานั้น
ผลรวมของตัวเลขที่ไดจะบอกความเสี่ยง ดังนี้
ความเสี่ยงเล็กนอย (R1)
ความเสี่ยงปานกลาง (R2)
ความเสี่ยงสูง(R3)

ผลรวมของตัวเลข
ผลรวมของตัวเลข
ผลรวมของตัวเลข

นอยกวา 80
ตั้งแต 80 ถึง 120
สูงกวา 120

ตัวอยางในการกําหนดความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมในคลังสินคา
สมมุติในคลังสินคามีการเก็บสารอันตรายที่เปนสารไวไฟ มีบรรจุภัณฑเปลาซึ่งผานการทําความสะอาดและวัสดุ
อื่น ๆ ที่ไมไวไฟ สามารถคํานวณไดดังนี้ :
สารอันตรายเปนสารไวไฟ R2 หรือ R3
บรรจุภัณฑ
R1
วัสดุอื่น ๆ
R1

แทนคาได
แทนคาได
แทนคาได

20 x 3 = 60 หรือ 30 x 3 = 90
10 x 2 = 20
10 x 1 = 10

ผลลัพธที่ไดคือ 90 หรือ 120 ซึ่งทั้งสองคา จัดอยูในระดับความเสี่ยงปานกลาง
การหาคาจํานวนหนวยของการดับเพลิง[10]
จํานวนเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือขึ้นอยูกับคาจํานวนหนวยของการดับเพลิง เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือมีขนาด
ความจุตางกันและสารที่บรรจุก็มีหลายประเภท ดวยเหตุนี้จึงเปนสาเหตุใหเครื่องดับเพลิงแตละชนิดตองมีการกําหนดหนวย
ของการดับเพลิงขึ้นมาตางหาก

- 16 -

คูมือการจัดเก็บสินคาอันตรายและสารอันตรายอยางปลอดภัย

Thai-German Dangerous Goods Project (TG-DGP)
“The Implementation of a System
for the Safe Transport and Handling of Dangerous Goods”

ความเสี่ยงเล็กนอย

ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงสูง

พื้นที่คลังสินคา
(ตารางเมตร)

จํานวนหนวยการดับเพลิง

จํานวนหนวยการดับเพลิง

จํานวนหนวยการดับเพลิง

50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
ทุก 250 ที่เพิ่มขึ้น

6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
เพิ่มอีก 6

12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
เพิ่มอีก 12

18
27
36
45
54
63
72
81
90
99
108
เพิ่มอีก 18

จําเปนตองเลือกใชชนิดของเครื่องดับเพลิงมือถือใหเหมาะสมกับประเภทของสินคาและสารอันตรายที่จัดเก็บใน
คลังสินคา
ชนิดของเครื่องดับเพลิงมือถือ
หนวยของการดับเพลิงตอเครื่องดับเพลิงมือถือ
ผงเคมีแหง ABC ขนาด 6 กก.
6
ผงเคมีแหง ABC ขนาด 12 กก.
12
ผงเคมีแหง BC ขนาด 6 กก.
6
ผงเคมีแหง BC ขนาด 12 กก.
12
คารบอนไดออกไซด ขนาด 6 กก.
3
น้ํา ขนาด 10 ลิตร
4
เครื่องดับเพลิงชนิดนี้คาดวาจะเลิกใชในอนาคตเนื่องจากสงผลกระทบตอ
ฮาลอน ขนาด 4 กก.
สิ่งแวดลอมและเปนปญหาตอสุขภาพ
ฮาลอน ขนาด 6 กก.
ผงเคมีแหงสําหรับโลหะ ขนาด 12 กก.
เครื่องดับเพลิงชนิดนี้มีเกณฑอื่น ๆ ที่ผูผลิตจะตองใหขอมูลอยางละเอียด
ในเรื่องความจุของเครื่องดับเพลิงตอพื้นที่ในการใชงาน
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ตัวอยางการคํานวณจํานวนที่ถูกตองของเครื่องดับเพลิงมือถือ
จํานวนเครื่องดับเพลิงมือถือที่ตองการขึ้นอยูกับชนิดของเครื่องดับเพลิงและความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม
คลังสินคาที่มีพื้นที่ 200 ตารางเมตร มีความเสี่ยงปานกลาง ตองการหนวยการดับเพลิง 24 หนวย ซึ่งสามารถทํา
ใหเปนไปตามขอกําหนดไดหลายวิธี ดังตอไปนี้
a) ผงเคมีแหง ABC ขนาด 6 กก. (แตละเครื่องครอบคลุมหนวยการดับเพลิง 6 หนวย) ตองมี 4 เครื่อง
b) ผงเคมีแหง ABC ขนาด 12 กก. (แตละเครื่องครอบคลุมหนวยการดับเพลิง 12 หนวย) ตองมี 2 เครื่อง
c) น้ํา ขนาด 10 ลิตร (แตละเครื่องครอบคลุมหนวยการดับเพลิง 4 หนวย) ตองมี 6 เครื่อง
d) แบบผสมผสานของเครื่องดับเพลิงมือถือ 3 ชนิด ตามที่กลาวขางตน โดยสามารถจัดไดดังนี้
ผงเคมีแหง ABC ขนาด 6 กก. จํานวน 1 เครื่อง
ผงเคมีแหง ABC ขนาด 12 กก. จํานวน 1 เครื่อง
น้ํา ขนาด 10 ลิตร จํานวน 2 เครื่อง
A.4.2 ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (Water Sprinkling System)
ระบบหัวกระจายน้ําควรติดตั้งในคลังสินคาที่เก็บสารไวไฟ หัวกระจายน้ําตองติดตั้งในจุดที่สามารถฉีดน้ํา หรือ
สารเคมีดับเพลิงไดอยางเหมาะสม สามารถกระจายคลุมสินคาไดอยางทั่วถึง ในคลังสินคาที่จัดเรียงเปนชั้นจะตองติดตั้งหัว
กระจายน้ําตามชั้นตาง ๆ ซึ่งอยางนอยที่สุดตองมีหัวกระจายน้ํา 1 หัว ตอ 2 ชั้น
A.4.2.1 หัวรับน้ําดับเพลิง (Water Hydrant) และสายดับเพลิง (Hose)
จํานวนหัวรับน้ําดับเพลิงและระยะหางในแตละจุดขึ้นอยูกับความยาวของสายดับเพลิง
อุปกรณที่พนักงานดับเพลิงมีอยู

ความดันของน้ําและ

โดยปกติ ระยะหางระหวางหัวรับน้ําดับเพลิงแตละจุดจะติดตั้งใหหางกัน 50 เมตร พนักงานดับเพลิงควรมีสาย
ดับเพลิง หัวฉีดน้ําที่มี 3 ทาง ซึ่งจะครอบคลุมระยะได 45 เมตร(11)
A.4.2.2 การฝกอบรมพนักงานที่เกี่ยวของกับการผจญเพลิง
เพื่อใหแนใจวาพนักงานสามารถปฏิบัติไดถูกวิธีในกรณีเกิดเพลิงไหม พนักงานเหลานั้นตองไดรับการฝกอบรมใน
เรื่องที่เกี่ยวของดังนี้
-

การใชเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ
การใชระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (water sprinkling system)
การอพยพหนีไฟจากอาคาร

โปรแกรมการฝกอบรมควรจัดใหมีปละครั้งเพื่อใหแนใจวา พนักงานทุกคนไดคุนเคยกับขั้นตอนการปฏิบัติเหลานี้
นอกจากนั้นควรจะมีทีมปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินที่ตองผจญเพลิงจนกวาพนักงานดับเพลิงภายนอกจะมาถึง ซึ่งทีมนี้
ควรไดรับการฝกอบรมอยางนอยปละครั้งจากผูฝกอบรมและโปรแกรมการอบรมที่ไดรับการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่
- 18 -

คูมือการจัดเก็บสินคาอันตรายและสารอันตรายอยางปลอดภัย

Thai-German Dangerous Goods Project (TG-DGP)
“The Implementation of a System
for the Safe Transport and Handling of Dangerous Goods”

ควรจะมีการทดสอบสัญญาณแจงเหตุอยูเปนประจําเพื่อใหแนใจวาสมาชิกในทีมสามารถปฏิบัติไดถูกตองเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน
A.4.3 ปริมาณน้ําดับเพลิงและความดันน้ําที่ใชในการดับเพลิง
อางอิงกฎขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป
กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี
กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

MIndBauRI
NFPA 1231

เพลิงไหมสามารถดับได หากมีปริมาณน้ําที่ใชในการดับเพลิงอยางเพียงพอ สิ่งสําคัญอีกประการ ไดแก การดูแล
ความดันน้ําใหสูงพอที่จะฉีดน้ําจากสายดับเพลิงผานหัวฉีดไปทําการดับไฟได
ปริมาณน้ําจะตองมีพอเพียงเพื่อใชในการผจญเพลิงเปนเวลา 2 ชั่วโมง ตามขนาดของคลังสินคา
มีวิธีตาง ๆ หลายวิธีในการคํานวณปริมาณน้ําดับเพลิง
ตามขอกําหนดของประเทศเยอรมนี อัตราการไหลของน้ําดับเพลิงควรมีอยางนอย 96 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง
สําหรับคลังสินคาที่มีขนาดไมเกิน 2,500 ตารางเมตร ถาคลังสินคาที่มีขนาดใหญมากกวา 4,000 ตารางเมตร อัตราการไหล
ของน้ําดับเพลิงควรมีอยางนอย 192 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง สําหรับคลังสินคาที่มีขนาดอยูในระหวางคาขางตน ใหใช
คํานวณปริมาณน้ําดับเพลิงเปนอัตราสวนตามกราฟเสนตรง
บริษัทประกันภัยตาง ๆ กําหนดอัตราการไหลของน้ําไวที่ 3,200 ลิตรตอนาที เปนเวลา 2 ชั่วโมง
ในสหรัฐอเมริกาอัตราการไหลของน้ําดับเพลิงควรเปน 1,500 แกลลอนตอนาที ที่ความดัน 20 ปอนดตอตารางนิ้ว
(อางอิงตาม NFPA 1231)
สําหรับคลังสินคาที่ไมมีระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง ตองมีปริมาณน้ําที่พอเพียงพรอมที่จะนํามาใชไดตลอดเวลา
และสามารถเขาถึงไดงาย โดยตองมีปริมาณน้ําและ/หรืออัตราการไหลของน้ําที่เพียงพอที่ลูกจางและพนักงานดับเพลิงจะ
สามารถตอสายฉีดน้ําดับเพลิงเพื่อเขาทําการควบคุมเพลิงไมใหลุกลามได จนกระทั่งการอพยพผูคน การคนหา และ
ปฏิบัติการชวยเหลือผูที่ติดในอาคารจะเสร็จสิ้นสมบูรณ นอกจากนี้ปริมาณน้ําดับเพลิงตองมีพอเพียงสําหรับ
- ใชในการปองกันไมใหไฟลุกลามไปสูอาคารอื่น ๆ ที่อยูใกลเคียง
- ปองกันไมใหทรัพยสินเกิดความเสียหาย
- ปองกันไฟไมใหลุกลามในคลังสินคาที่มีสารเคมี ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางใหญ
หลวง
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สําหรับอาคารคลังสินคาที่มีระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง ตองมีปริมาณน้ําที่เพียงพอสําหรับระบบหัวกระจายน้ํา
ดับเพลิง ทั้งในเรื่องของความดัน ปริมาณ และระยะเวลาในการใชน้ําเพื่อควบคุมการลุกลามของเพลิงไหม จนกวาพนักงาน
ดับเพลิงจะมาปฏิบัติการรับชวงตอไป ระบบปองกันแบบอัตโนมัตินี้จะชวย
- ยืดเวลาในการอพยพคนออกจากอาคาร
- ชวยหนวยดับเพลิงในการสกัดเพลิงไมใหลุกลามไปสูอาคารขางเคียง
- จํากัดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากเพลิงไหม
- ปกปองทรัพยสิน
ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงที่ไดรับการออกแบบอยางถูกตองเหมาะสม และโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบหัวกระจาย
น้ําที่ใชเทคโนโลยีใหม ๆ พบวาบอยครั้งที่สามารถดับเพลิงได โดยไมตองมีการใชพนักงานดับเพลิงมาชวย
ความดันทดสอบสําหรับสายสงน้ํา ควรมีอยางนอย 8 บาร[13]
อยางไรก็ตามถาสินคาที่จัดเก็บในคลังสินคาจําเปนที่จะตองมีระบบปองกันความปลอดภัยที่เขมงวดขึ้น สามารถ
ปรับตัวเลขตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนใหสูงขึ้นได
A.5 น้ําดับเพลิงที่ใชแลว
อางอิงกฎขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป

กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี
กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

80/86/EEC
86/280/EEC
93/67/EEC
96/61/EC
96/82/EEC
LoeRueRI
TRbF 200

โดยทั่วไป น้ําดับเพลิงที่ใชแลวเปนน้ําที่มีการปนเปอนของสารเคมี ซึ่งตองปองกันไมใหไหลลงสูทอระบายน้ําเสีย
ของโรงงานและไมควรนําไปบําบัดในโรงบําบัดน้ําเสีย รวมทั้งไมควรฉีดลางน้ําดับเพลิงที่ใชแลวลงสูคลองเพราะอาจไป
ทําลายสิ่งแวดลอม น้ําดับเพลิงที่ใชแลวควรนําไปบําบัดโดยทางเคมี หรือกําจัด โดยถือวาเปนของเสียที่ตองมีการจัดการ
เปนพิเศษ
น้ําดับเพลิงที่ใชแลวควรถูกกักเก็บในบอกักเก็บ หรือถังเก็บฉุกเฉิน น้ําที่กักเก็บนั้นจะตองนําไปวิเคราะหเพื่อหา
สารเคมีที่ปนเปอนและวิธีการบําบัดที่ถูกตองตอไป
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อาจจะเปนไปไดที่โรงบําบัดน้ําเสียควรไดรับขอมูลเกี่ยวกับชนิดของเพลิงไหมที่เกิดขึ้น เพื่อจะทําใหสามารถเก็บ
ตัวอยางน้ําไปวิเคราะห ถาน้ําดับเพลิงที่ใชแลวไหลผานเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียโดยตรง สารเคมีที่อยูในน้ําอาจทําลาย
แบคทีเรียและสารเคมีทั้งหมดจะไหลลงสูแมน้ํา
ความจุของบอกักเก็บน้ําดับเพลิงที่ใชแลวตองเพียงพอสําหรับกักเก็บน้ําไมใหลนออกมาและไหลไปที่อื่น ความจุ
ของบอขึ้นอยูกับขนาดของคลังสินคาและประเภทของสารเคมีที่เก็บ
สําหรับสารเคมีซึ่งไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะตอน้ํา บอกักเก็บควรมีความจุดังตอไปนี้
ขนาดของคลังสินคา (ตารางเมตร)
(หากมีหลายคลังสินคาใหนําขนาดของทุกคลังสินคามารวมกัน)
25
50
75
100
150
200
250
300
400
มากกวาหรือเทากับ 500

ความจุของบอกักเก็บ
(ลูกบาศกเมตร)
6
12
18
25
40
55
70
90
125
150

ในกรณีฉุกเฉิน อาจจําเปนตองสูบน้ําออกจากบอกักเก็บไปเก็บไวในถังขนาดใหญ หรือรถบรรทุกน้ํา เมื่อเห็นวาน้ํา
ดับเพลิงที่ใชแลวกําลังจะลนบอกักเก็บ
A.6 การรั่วไหล และการหกหลนกระจายโดยไมไดตั้งใจ
อางอิงกฎขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป
กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี
กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

GefSoffV เปนขอกําหนดสําหรับวัตถุอันตราย

ตองมั่นใจวาบรรจุภัณฑของสารเคมีทั้งหลายปดสนิทและไมมีรองรอยการแตกเสียหาย เพื่อปองกันการรั่วไหลของ
สารอันตรายภายในอาคารคลังสินคา
อยางไรก็ตามในระหวางการจัดเก็บ เคลื่อนยาย บรรจุภัณฑอาจจะเกิดความเสียหาย ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจึง
จําเปนตองมีมาตรการลดความเสี่ยงที่มีตอ พนักงานและสิ่งแวดลอมใหเหลือนอยที่สุด โดยจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้
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- ขั้นตอนแรกคือ ตองดูดซับสารที่หกรั่วไหลบนพื้นดวยสารดูดซับหรือสารดูดซับทางเคมี ( เชน ทรายแหง
ไดอะตอมเมเชียสเอิรท (diatomaceous) สารดูดซับกรด สารดูดซับอเนกประสงค ขี้เลื่อย เปนตน) ซึ่ง
สารดูดซับที่จะใชตองมีความเหมาะกับสารเคมีที่หกรั่วไหลนั้น โดยไมกอใหเกิดปฏิกริ ิยาที่เปนอันตราย
- ขั้น ตอนตอ ไปจะต อ งแจง ใหหัว หนา งานที่รับ ผิดชอบทราบถึงสถานการณเพื่อ ตัดสิ น ใจวา จะจัด การ
อยางไรตอไป
- ปองกันไมใหสารเคมีที่หกไหลลงสูทอระบายน้ําเสีย และทางระบายน้ํา ดังนั้นตองไมลางสารเคมีที่หก
รั่วไหลทิ้งดวยน้ําสูทอระบายน้ํา
- ตองกักเก็บสารเคมีที่หกรั่วไหลพรอมสารดูดซับขึ้นจากพื้นและบรรจุในบรรจุภัณฑ (บรรจุภัณฑที่ไดรับ
การรับรองสําหรับบรรจุสารอันตราย) เพื่อนําไปทําลายตอไป
- ทําความสะอาดพื้นจนมั่นใจวาไมมีสารเคมีหลงเหลืออยูบนพื้นนั้น
หากบรรจุภัณฑไดรับความเสียหายเปนเหตุใหสารเคมีของเหลวอาจไหลลงสูระบบระบายน้ําหรือรางระบายน้ําฝน
จะตองทําแนวปองกันดวยวัสดุที่เหมาะสมเพื่อไมใหสารเคมีเหลวไหลออกไป
ตองระวังไมใหสารเคมีที่หกรั่วไหล สามารถไหลออกผานทางประตูทางเขาของคลังสินคาได ดังนั้นจึงจําเปนตองมี
แนวปองกันที่ประตูคลังสินคาหรือยกพื้นใหสูงตรงทางเขาของคลังสินคา
คลังสินคา

ทางเขาคลังสินคา

พนักงานทั้งหมดตองไดรับการฝกอบรมใหสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
สําหรับกรณีที่สารเคมีเกิดการหกรั่วไหลจํานวนมาก ก็ควรจะจัดใหมีทีมตอบโตภาวะฉุกเฉิน สมาชิกในทีมควร
ไดรับการฝกอบรมในเรื่องการจัดการสารเคมีที่หกรั่วไหลตลอดจนการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่จําเปนเพิ่มเติม
หากมีการหกหรือรั่วไหลของสารเคมีโดยไมตั้งใจ โดยมีปริมาณมากกวา 500 กก หรือ 500 ลิตร หรือการรั่วไหลของ
สารพิษตอระบบทางเดินหายใจ ตองรายงานเจาหนาที่หรือหนวยงานที่รับผิดชอบใหเขามาสอบสวนสาเหตุอุบัติเหตุของการ
หกหรือรั่วไหลและบังคับใชขอกําหนดหากมีความจําเปน[15]
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A.7 ขอมูลความปลอดภัย: MSDS
อางอิงกฎระเบียบขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป

76/769/EEC
91/155/EEC
2001/58/EC
GefStoffV
TRGS 220

กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี
กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

MSDS มีขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดของสินคาและสารเคมี (โดยเฉพาะอยางยิ่ง MSDS ควรชวยใหนายจางสามารถ
ตัดสินใจ)และนายจางสามารถใช MSDS ในการระบุวามีสารอันตรายใด ๆ ในสถานที่ทํางานหรือไม และสามารถประเมิน
ความเสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานอันสืบเนื่องจากการใชงานสารเหลานั้น นอกจากนั้น MSDS ยัง
มีขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดในการจัดเก็บสารใหเหมาะสม/รายละเอียดสารที่ใชในการดับเพลิง เปนตน
ขอมูลใน MSDS ตองเปนขอมูลที่ชัดเจน กระชับ และเขาใจงาย MSDS ควรจัดทําโดยบุคลากรที่มีความสามารถ
ซึ่งเปนผูจัดหาขอมูลที่เปนประโยชนตามความตองการของผูใชเทาที่จะหาขอมูลได บริษัทใดที่นําสารเคมีและสารผสมออกสู
ตลาด ตองมั่นใจวาบุคลากรที่มีความสามารถนั้นไดรับการฝกอบรมที่เหมาะสมรวมทั้งไดรับการอบรมทบทวนเปนระยะใน
บางกรณีจําเปนตองระบุขอมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม อันสืบเนื่องจากคุณสมบัติที่หลากหลายของสารเคมีและ (สารผสม)
ในบางครั้งขอมูลบางอยางไมใชสาระที่ตองกลาวถึง หรือไมสามารถระบุไดเนื่องจากเปนขอมูลที่ไมอาจเปดเผย
หรือไมอาจทดสอบได ก็ใหระบุเหตุผลใหชัดเจนลงในแตละหัวขอของ MSDS ขอมูลอันตรายตองถูกระบุลงใน MSDS โดย
แยกความเปนอันตรายแตละอยาง ถามีการระบุวาไมมีคุณสมบัติที่เปนอันตรายในเรื่องนั้น ก็ใหแยกแยะใหชัดเจนวาเปน
เพราะไมมีขอมูล หรือเปนเพราะผลการทดสอบคุณสมบัตินั้นไดผลเปนลบ (ไมมีอันตราย)
ใหระบุวันที่ออก MSDS บนหนาแรก
ในกรณีที่ MSDS มีการเปลี่ยนแปลงแกไข ตองมีมาตรการแจงใหลูกคาผูใชทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
MSDS ยังมีความจําเปนสําหรับสารและสวนผสมพิเศษบางอยาง
MSDS ยั ง มี ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารจั ด เก็ บ อย า งปลอดภั ย และการดู แ ลจั ด การสิ น ค า และสารอั น ตรายอย า ง
ปลอดภัย
ตองจัดเตรียมเอกสาร MSDS ของสินคาทุกชนิดไวที่คลังสินคา เพื่อใชเปนขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บ
ดังตอไปนี้
- ขอกําหนดในการจัดเก็บแยกหางสินคาอันตราย (ตามขอ A.10)
- อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล ที่ตองนํามาใช
- สารทีใ่ ชในการดับเพลิง
- ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับโครงสรางของอาคาร
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A.7.1 โครงสรางของ MSDS
1. ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี หรือสารผสม และบริษัทผูผลิต และ/หรือ จําหนาย
1.1 ระบุชื่อสารเคมีหรือสารผสม
ชื่อที่ใชใน MSDS จะตองเหมือนกับชื่อที่ระบุบนฉลากปดบรรจุภัณฑ
1.2 การใชประโยชนของสารเคมีหรือสารผสม
ใหระบุประโยชนที่สามารถนําไปใชหรือขอแนะนําการเอาไปใชประโยชนของสารเคมีหรือสารผสมเทาที่ทราบในกรณีที่
สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายอยาง ใหระบุประโยชนสําคัญหรือประโยชนที่มักจะนําเอาไปใช ซึ่งควรที่จะระบุดวย
คําอธิบายสั้น ๆ วา สามารถนําเอาไปใชทําอะไรไดบาง เชน เปนสารเคลือบทนไฟ (flame retardant) หรือเปนสาร Anti
Oxidant เปนตน
1.3 ชื่อบริษัท ผูผลิตหรือจําหนาย
ใหระบุชื่อบริษัทหรือผูจําหนายที่รับผิดชอบในการนําสารเคมีหรือสารผสมออกสูตลาด วาเปนชื่อของผูผลิต ผูนําเขา
หรือผูจําหนาย โดยระบุที่อยูและหมายเลขโทรศัพทที่มีรายละเอียดครบถวน
1.4 เบอรโทรศัพทฉุกเฉิน
นอกจากขอมูลที่กลาวไวขางตน ใหระบุหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินของบริษัท และ/หรือหมายเลขโทรศัพทของหนวยงาน
ทางการที่สามารถใหคําปรึกษาได
2. องคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม
ขอมูลที่ใหควรที่จะใหผูใชสามารถระบุถึงความเปนอันตรายของสวนประกอบของสารผสมไดงาย ความเปนอันตราย
ตาง ๆ ของสารผสมตองระบุในหัวขอที่ 3
2.1 อาจไมจําเปนที่จะใหขอมูลสวนผสมทั้งหมด (ชนิดของสวนผสมและความเขมขน) แตอยางไรก็ตาม รายละเอียด
สวนประกอบโดยทั่วไปและความเขมขนจะเปนประโยชนตอผูใช
2.2 ในกรณีสารผสมที่ถูกจัดวาเปนสารอันตราย ตองระบุสวนประกอบของสารตาง ๆ ในสารผสมพรอมกับระบุความเขมขน
หรือชวงของความเขมขนของสารตาง ๆ เหลานี้
2.3 ในกรณีสารผสมไมถูกจัดวาเปนสารอันตราย ใหระบุสวนประกอบของสารตาง ๆ ในสารผสมพรอมกับระบุความเขมขน
หรือชวงของความเขมขนของสารตาง ๆ ดังตอไปนี้
- สารที่เปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
- สารที่อยูในบัญชีสารที่ตองกําหนดคาความเขมขนสารที่อนุญาตใหมีไดในสถานที่ทํางาน
โดยที่สารดังกลาวขางตนมีผสมอยูในสารผสม
- มากกวา 1% โดยน้ําหนักสําหรับสารผสมที่ไมใชกาซ
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-

มากกวา 0.2% โดยปริมาตรสําหรับสารผสมที่เปนกาซ

2.4 ระบุการจําแนกประเภทของสารอันตราย รวมทั้งตัวอักษรที่เปนสัญลักษณความเปนอันตราย และขอความระบุความ
เสี่ยง (R phrases) ของสารนั้น ที่แบงตามความเปนอันตรายทางกายภาพและทางเคมี ทางสุขภาพและสิ่งแวดลอม
โดยไมจําเปนตองระบุคําอธิบายบอกความเสี่ยงทั้งหมดในหัวขอนี้ แตใหอางถึงหัวขอ 16 ซึ่งจะระบุคําอธิบายทั้งหมด
ของ R phrase ไว
2.5 การระบุชื่อของสาร หมายเลข CAS และชื่อแนบ IUPAC (ถามี) อาจเปนประโยชน สําหรับสารที่ระบุโดยชื่อสามัญ ไม
จําเปนตองระบุรายละเอียดที่ชัดเจนทางเคมีลงไป
2.6 หากสารบางตัวจําเปนตองปกปดชื่อทางเคมีของสารไวเปนความลับ ตองระบุลักษณะทางเคมีของสารเพื่อความ
ปลอดภัยในการขนถายและเคลื่อนยาย ชื่อที่ใชตองเปนชื่อเดียวกับชื่อที่ไดจากขั้นตอนตามที่กลาวมาแลวขางตน
3. ขอมูลการระบุความเปนอันตรายตาง ๆ
ในหัว ขอ นี้ใ หร ะบุ ป ระเภทของสารอันตรายหรือสารผสมอันตรายตามกฎการจํา แนกประเภทของประชาคมยุโ รป
(European Community Regulations: Directive 67/548/EEC or 1999/45/EC and /2001/59/EC) และระบุอันตราย
ของสารหรือสารผสมที่มีตอคนและสิ่งแวดลอมอยางกระชับ และไดใจความชัดเจน
ใหจําแนกใหชัดเจนวาสารใดเปนสารผสมอันตราย และสารใดเปนสารผสมที่ไมเปนอันตราย
อธิบายถึงผลกระทบที่สําคัญ ๆ ทางดานกายภาพและเคมี ทางดานสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม และอาการจาก
การใชงานตามปกติ และการใชงานที่ผิดวิธีของสารหรือสารผสมนั้น เทาที่สามารถทราบได
อาจจําเปนตองกลาวถึงอันตรายอื่น ๆ เชน สภาพที่มีฝุนมาก (dustiness) หายใจไมออก สวนของรางกายแข็งเย็น
หรือผลที่กระทบตอสิ่งแวดลอม เชน ความเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในดิน เปนตน ซึ่งไมมีผลชวยในการจําแนก
ประเภทของสาร แตชวยทําใหไดรับขอมูลอันตรายดานตาง ๆ ของสารอยางครบถวน
ขอมูลที่ปรากฏอยูบนฉลาก ควรใสไวในขอที่ 15
4. มาตรการปฐมพยาบาล
ระบุวิธีการปฐมพยาบาล และใหระบุลงไปเปนอันดับแรก หากมีความจําเปนตองไดรับการดูแลทางการแพทยทันที
ขอมูลดานการปฐมพยาบาลจะตองสั้นและเขาใจงาย สําหรับผูไดรับบาดเจ็บ ผูอยูในเหตุการณและเจาหนาที่ปฐม
พยาบาลใหสรุปอาการและผลกระทบอยางสั้น ๆ ควรระบุคําแนะนําในการปฐมพยาบาลถึงสิ่งที่ควรดําเนินการ ณ จุด
เกิดเหตุและผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นภายหลังสัมผัสกับสาร (delayed effects)
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ใหระบุขอมูลอยูภายใตหัวขอยอยตามความแตกตางของการสัมผัสสารเคมี เชน ทางการหายใจ ทางผิวหนัง ทางตา
และทางการกลืนกิน
ใหระบุวา จําเปนตองหรือแนะนําใหสงผูปวยเขารับการรักษาจากแพทยผูเชี่ยวชาญ
สําหรับสารเคมีหรือสารผสมบางตัว อาจจะเปนเรื่องสําคัญที่จะตองมีการใหขอมูล เพื่อเนนถึงการรักษาเฉพาะทางและ
อยางทันทวงที ไวในสถานที่ทํางานดวย
5. มาตรการผจญเพลิง
ใหอางถึงขอกําหนดในการผจญเพลิง ที่เกิดจากสารเคมีหรือสารผสมที่เก็บไวในคลังสินคา หรือไฟที่เกิดขึ้นจากบริเวณ
โรงงาน/สถานที่อยูรอบขาง โดยการระบุถึง
-

สารดับเพลิงที่เหมาะสม
สารดับเพลิงที่หามนํามาใชดวยเหตุผลดานความปลอดภัย
อันตรายเฉพาะที่เกิดจากการสัมผัสสารเคมีหรือสารผสมโดยตรง ตลอดจนสิ่งอันตรายอื่น ๆ ที่เกิดจากการ
เผาไหม และกาซอันตรายที่ถูกปลอยออกจากการเผาไหม
อุปกรณปองกันภัยพิเศษ สําหรับพนักงานผจญเพลิง

6. มาตรการการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสารโดยอุบัติเหตุ
มาตรการที่จะนํามาใชขึ้นอยูกับตัวสารเคมีหรือสารผสมที่เกี่ยวของ ขอมูลที่จําเปน ไดแก
- การปองกันภัยใหกับพนักงานที่เขาไปปฏิบัติงาน เชน
การกําจัดแหลงที่ทําใหเกิดประกายไฟ จัดใหมีการระบายอากาศที่เพียงพอ จัดใหมีอุปกรณปองกันระบบ
ทางเดินหายใจ ควบคุมอยาใหฝุนฟุงขึ้นมา ปองกันการสัมผัสผิวหนังและตา
- การระวังปองกันสิ่งแวดลอม เชน
อยาใหสารเคมีหรือสารผสม ไหลลงที่ทางระบายน้ําสาธารณะ แหลงน้ําผิวดินและน้ําใตดินและพื้นดิน และ
อาจมีความจําเปนตองเตือนประชาชนที่อยูรอบขาง
- วิธีการเก็บทําความสะอาด เชน
ใชสารดูดซับ (เชน ทราย ไดอะตอมเมเชียส เอิรท ตัวดูดซับสําหรับกรด (acid binder) ตัวดูดซับ
เอนกประสงค (Universal binder) ขี้เลื่อย เปนตน) ลดความเขมขนของกาซหรือกลุมควันของสารใน
อากาศดวยน้ํา การเจือจาง
ใหพิจารณาถึงความจําเปนของขอมูลที่แสดงการบงบอก เชน “หามใช ปรับสภาพความเปนกรดดางดวย” เปนตน ใหดู
หัวขอ 8 และ 13 ประกอบตามความเหมาะสม
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7. การจัดการและการจัดเก็บ
ขอมูลในบทนี้ควรเกี่ยวของกับการปองกันสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และควรเปนขอมูลที่ชวยใหนายจาง
สามารถกําหนดกระบวนการทํางานและมาตรการทางดานการบริหารที่เหมาะสม
7.1 การจัดการ
ระบุขอควรระวังในการจัดการอยางปลอดภัย ที่ประกอบดวยคําแนะนําเกี่ยวกับมาตรการทางเทคนิค เชน บอกักเก็บ
สารเคมีที่อาจหกรั่วไหลออกมา ระบบระบายอากาศเฉพาะที่และทั่วไป มาตรการปองกันการเกิดละอองลอยและฝุน
และการปองกันไฟไหม มาตรการที่จําเปนสําหรับการปกปองสิ่งแวดลอม (เชน การใชเครื่องกรองฝุน (filter) หรือ เครื่อง
ดักจับ (Scrubber)ในระบบระบายอากาศเสีย การใชงานในพื้นที่ที่กําหนด มาตรการการเก็บและทําลายสารเคมีที่หก
หรือรั่วไหล เปนตน) รวมทั้งขอกําหนดเฉพาะหรือกฎที่เกี่ยวของกับสารเคมีหรือสารผสม (เชน กระบวนการทํางานหรือ
อุปกรณที่หามใชหรือที่แนะนําใหใช และถาเปนไปไดใหคําอธิบายสั้น ๆ ถึงสิ่งที่กลาวมาขางตนไวดวย
7.2 การจัดเก็บ
ระบุเงื่อนไขตาง ๆ ในการจัดเก็บอยางปลอดภัย เชน การออกแบบเฉพาะสําหรับหองหรือภาชนะจัดเก็บสินคา (รวมทั้ง
ผนังกั้นกักเก็บสารเคมีที่รั่วไหลหรือน้ําดับเพลิงที่ใชแลว ตลอดจนการระบายอากาศ) สารที่เขากันไมได สภาพของการ
จัดเก็บ (อุณหภูมิ ชวง/อัตราความชื้น แสงสวาง กาซเฉื่อยที่ใชสําหรับผสมในสารเคมีบางชนิด เปนตน) อุปกรณไฟฟา
ชนิดพิเศษ และมาตรการการปองกันอันตรายจากประจุไฟฟาสถิต
ภายใตเงื่อนไขการจัดเก็บที่เกี่ยวของ ใหคําแนะนําเกี่ยวกับปริมาณจํากัดตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งใหระบุขอกําหนด
พิเศษเชน ชนิดของวัสดุที่ใชทําบรรจุภัณฑหรือภาชนะบรรจุของสารเคมีหรือสารผสม
7.3 การใชงานเฉพาะ
สําหรับสินคาสําเร็จรูปที่ผลิตเพื่อใชงานเฉพาะ ควรใหคําแนะนําการใชงานอยางละเอียดและนําไปปฏิบัติได ถาเปนไป
ไดควรทําเอกสารอางอิงถึงโรงงานอุตสาหกรรมหรือภาคอุตสาหกรรมที่สามารถใหคําแนะนําเฉพาะได
8. การควบคุมการสัมผัสและการปองกันสวนบุคคล
8.1 คาความเขมขนสูงสุดของสารในสถานที่ทํางาน
ใหระบุคาพารามิเตอรควบคุมเฉพาะตาง ๆ ที่ใชอยูในปจจุบัน ซึ่งประกอบดวยคาความเขมขนสูงสุดของสารเคมีใน
สถานที่ทํางาน (occupational exposure limit value) และ/หรือคาความเขมขนสูงสุดทางชีววิทยา (biological limit
value) ควรใหคาความเขาขนสูงสุดนี้แกประเทศที่มีสารเคมีหรือสารผสมจําหนายในทองตลาด และใหระบุขอมูล
เกี่ยวกับกระบวนการควบคุมติดตามที่แนะนําไวในปจจุบัน
จะเปนประโยชนตอผูใชหากมีการระบุคาความเขมขนสูงสุดของสารประกอบตาง ๆ ของสารผสมซึ่งจําเปนตองระบุไว
หัวขอ 2 ของ MSDS
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8.2

การควบคุมการสัมผัสสาร
ตามวัตถุประสงคของเอกสารนี้ การควบคุมการสัมผัสสาร หมายถึงมาตรการปกปองและปองกันเฉพาะอยางเต็ม
รูปแบบ ที่จะนํามาใชในระหวางการใชสาร เพื่อที่จะลดการสัมผัสสารกับผูปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด
8.2.1 การควบคุมการสัมผัสสารในสถานที่ทํางาน
ขอมูลนี้ตองไดรับการพิจารณาจากผูวาจางเพื่อทําการวิเคราะหความเสี่ยงของสารเคมีและสารผสมที่มีตอสุขภาพ
และความปลอดภัยของผูปฏิบตั ิงาน ซึ่งจําเปนตองมีการออกแบบกระบวนการทํางานที่เหมาะสมและการควบคุม
ทางวิศวกรรมที่เหมาะสม การใชวัสดุและอุปกรณที่เพียงพอ การใชมาตรการปองกัน ณ จุดปฏิบัติงาน และทายที่สุด
ก็คือ การใชมาตรการการปองกันรายบุคคล เชน การใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล ดังนั้น จึที่ตองจัดหาขอมูลที่
เกี่ยวกับมาตรการเหลานี้ที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหความเสี่ยงไดอยางถูกตอง ขอมูลนี้จะ
เปนสวนเสริมของขอมูลที่ใหไวแลวในขอ 7.1
ในกรณีที่จําเปนตองใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล ใหระบุรายละเอียดของอุปกรณวาเปนชนิดไหนจึงจะเหมาะสม
และเพียงพอในการปองกัน
8.2.1.1 การปองกันระบบทางเดินหายใจ

สําหรับกาซ ไอของสารหรือฝุนของสารที่เปนอันตราย ใหระบุชนิดของอุปกรณปองกันภัยที่ตองใช เชน เครื่องชวย
หายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA) หนากากและเครื่องกรองที่เหมาะสม
8.2.1.2 การปองกันมือ
ใหระบุชนิดของถุงมือใหชัดเจนสําหรับสวมใสในขณะปฏิบัติงานกับสารเคมีหรือสารผสม ทั้งนี้ใหระบุรวมถึง
- วัสดุที่ใชทําถุงมือ
- ระยะเสื่อมของวัสดุที่ใชทําถุงมือ ซึ่งขึ้นอยูกับจํานวนครั้งที่ใชงานและระยะเวลาที่เกิดการสัมผัสกับ
ผิวหนัง
ในกรณีที่มีความจําเปนใหระบุมาตรการปองกันมือเพิ่มเติม
8.2.1.3 การปองกันดวงตา
ใหระบุชนิดของอุปกรณที่ใชในการปองกันดวงตา เชน แวนตานิรภัย แวนตานิรภัยแบบครอบ กระบังหนา
8.2.1.4 การปองกันผิวหนัง
นอกเหนือจากการปองกันมือแลว หากพบวามีความจําเปนตองปองกันสวนอื่นของรางกาย ใหระบุชนิดและ
คุณภาพของอุปกรณปองกันภัยที่จําเปนตองใช เชน เอี๊ยม รองเทาบูท และชุดปองกันภัยชนิดคลุมทั้งตัว ถา
จําเปน ใหระบุมาตรการอื่นในการปองกันผิวหนัง และมาตรการดานสุขอนามัยเฉพาะ
8.2.2

การปองกันสิ่งแวดลอม (หัวขอนี้ยังไมมีผลบังคับใชในประเทศไทย อยางไรก็ตามจําเปนสําหรับผูที่ผลิตสินคา
สงออกไปยังทวีปยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน)
ใหระบุขอมูลที่ผูวาจางตองมีไวเพื่อดําเนินการตามพันธะสัญญาภายใตกฎหมายการปองกันสิ่งแวดลอมในชุมชน
นั้น
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9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
เพื่อใหมาตรการการควบคุมความปลอดภัยเปนไปอยางถูกตอง ใหระบุขอ มูลที่เกี่ยวของกับสารเคมีหรือสารผสม
โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่ระบุในหัวขอ 9.2
9.1 ขอมูลทั่วไป
รูปรางลักษณะ
- ใหระบุสภาพทางกายภาพ (เปนของแข็ง ของเหลว กาซ) และสีของสารเคมีหรือสารผสมที่จัดจําหนาย
- กลิ่น
ถาสามารถสัมผัสรูสึกกลิ่นได ใหอธิบายถึงกลิ่นนั้นสั้น ๆ
9.2 ขอมูลที่สําคัญตอสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
- pH
ใหระบุคา pH ของสารเคมีหรือสารผสมที่จัดจําหนาย (หรือของสารละลายน้ํา ซึ่งในกรณีนี้ตองระบุคา
ความเขมขน)
- จุดเดือด หรือชวงของจุดเดือด
- จุดวาบไฟ
- ความไวไฟ (ของแข็งและกาซ)
- คุณสมบัติการระเบิด
- คุณสมบัติการเปนสารออกซิไดส
- ความดันไอ
- ความหนาแนนสัมพัทธ
- ความสามารถในการละลาย
- ความสามารถในการละลายในน้ํา
- ความสามารถในการละลายในไขมัน (ใหระบุชื่อไขมันตัวทําละลาย)
- คาสัมประสิทธิ์การแยกชั้น n-octanol/น้ํา
- คาความหนืด
- คาความหนาแนนไอ
- อัตราการระเหย
9.3 ขอมูลอื่น ๆ
ระบุพารามิเตอรดานความปลอดภัยที่สําคัญอื่น ๆ เชน ความสามารถในการผสมเขากับน้ํา การนํา (ไฟฟา/ความรอน)
จุดหลอมเหลว หรือชวงของจุดหลอมเหลว กลุมกาซ อุณหภูมิที่สารสามารถลุกติดไฟไดเอง เปนตน
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10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา
ใหระบุความเสถียรของสารเคมีหรือสารผสมและปฏิกิริยาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นภายใตสภาวะบางอยางจากการใชงาน
และหากมีการรั่วไหลออกสูสิ่งแวดลอมภายนอก
10.1 สภาวะที่ตองหลีกเลี่ยง
ระบุสภาวะตาง ๆ ที่ตองหลีกเลี่ยงเชน อุณหภูมิ ความดัน แสงสวาง การสั่นสะเทือน ที่อาจกอใหเกิดปฏิกิริยาอันตราย
และถาเปนไปได ควรใหคําอธิบายอยางสั้น ๆ
10.2 วัสดุที่ตองหลีกเลี่ยง
ระบุวัสดุที่อาจกอใหเกิดปฏิกิริยาอันตราย เชน น้ํา อากาศ กรด ดาง สารออกซิไดส หรือสารเฉพาะอื่น ๆ และถา
เปนไปได ควรใหคําอธิบายอยางสั้น ๆ
10.3 สิ่งที่เกิดจากการสลายตัวที่เปนอันตราย
ใหระบุสิ่งอันตรายที่เกิดขึ้นจากการสลายตัวในปริมาณที่เปนอันตรายได ใหระบุขอมูลเฉพาะดังนี้
-

ความจําเปนและการมีสารชวยเสถียรในตัวสินคา
ความเปนไปไดของการเกิดปฏิกิริยาความรอนที่เปนอันตราย (exothermic reaction)
ความเปนอันตรายสําคัญ ๆ (ถามี) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารเคมี หรือสารผสม
สิ่งที่เกิดจากการสลายตัวที่เปนอันตราย ที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสกับน้ํา (ถามี)
ความเปนไปไดที่จะเกิดการเสื่อมสลายเปนสารที่ไมเสถียร

11. ขอมูลดานพิษวิทยา
หัวขอนี้ใหระบุคําอธิบายที่สั้น กระชับ แตใหขอมูลที่ครบถวนและเขาใจงายเกี่ยวกับผลกระทบตาง ๆ ที่เปนพิษตอ
สุขภาพของผูใช ที่อาจเกิดขึ้นหากผูใชสัมผัสกับสารเคมีหรือสารผสม
ประกอบดวยผลกระทบที่เปนอันตราจากสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีหรือสารผสมซึ่งไดจากประสบการณ และ
ขอสรุปการทดลองทางวิทยาศาสตร และยังประกอบดวยขอมูลที่ระบุเสนทางตาง ๆ ที่สารเคมีจะเขาสูรางกาย
(ทางการหายใจ การกลืนกิน ทางผิวหนัง และทางตา) และใหคําอธิบายถึงอาการที่เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ
ทางเคมีและทางพิษวิทยา
รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันหรือผลที่เกิดขึ้นในเวลาตอมา และผลกระทบเรื้อรังที่เกิดจากการสัมผัสทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ยกตัวอยางเชน กอใหเกิดภูมิแพ การติดยาจากสารเคมี มะเร็ง การเปลี่ยนแปลง
พัฒนาการของการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ภูมิแพ (sensitization) การติดยาจากสารเคมี
(narcosis) การเกิดมะเร็ง (carcinogenicity) การเปลี่ยนแปลงทางพัฒนาการของการเจริญเติบโต (mutagenicity)
และการถายทอดความเปนพิษทางพันธุกรรม (reproductive toxicity) (developmental toxicity and fertility)
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โดยพิจารณาจากขอมูลที่ใหไวในหัวขอที่ 2 เรื่องขอมูลของสวนผสมอาจจําเปนที่จะตองอางอิงถึงผลกระทบตอ
สุขภาพเฉพาะของสารประกอบบางชนิดของสารผสม
12.

ขอมูลผลกระทบตอระบบนิเวศ
ใหระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นพฤติกรรมและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตอสิ่งแวดลอม อันเนื่องจากสารเคมีหรือสาร
ผสมที่ถูกปลอยออกมาในอากาศ ในน้ํา และ/หรือดิน ถาสามารถทําได ใหระบุคาการทดลองตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (เชน
คา LC50 ปลา < 1 มิลลิกรัม/ลิตร)
ใหอธิบายลักษณะที่สําคัญที่สุดที่อาจจะกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากลักษณะของสารเคมีหรือ
สารผสมและวิธีการที่นําไปใชงาน ใหจัดหาขอมูลแบบเดียวกันตามที่กลาวขางตนสําหรับสารอันตรายที่เกิดจากการ
เสื่อมสลายของสารเคมีหรือสารผสม ขอมูลเหลานี้อาจประกอบดวย

12.1 ความเปนพิษตอระบบนิเวศ
-

ใหระบุขอมูลที่มีอยู ซึ่งเกี่ยวของกับพิษของสารทั้งชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรังที่มีผลตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา
ไดแก ปลา ไรน้ํา สาหราย และพืชน้ําชนิดอื่น ๆ
ใหระบุขอมูลความเปนพิษตอจุลินทรียและสิ่งมีชีวิตในดิน และสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอื่น ๆ เชน
นก ผึ้ง และพืชชนิดตาง ๆ ดวย (ถามี)
เมื่อสารหรือสารผสมมีผลในการยับยั้งความสามารถในการบําบัดน้ําเสียของจุลินทรีย ในบอน้ําเสียของ
โรงบําบัดน้ําเสีย ก็ใหระบุขอมูลของผลกระทบนี้ลงไวดวย

12.2 ความสามารถในการเคลื่อนตัวของสาร
เปนความสามารถของสารเคมีหรือสารที่เปนสวนประกอบในสารผสม ที่จะสามารถเคลื่อนตัวลงสูชั้นน้ําใตดินหรือ
กระจายหางออกไปจากจุดที่มีการรั่วไหลของสาร
ขอมูลที่เกี่ยวของอาจประกอบดวย
-

ข อ มูล การกระจายตัว ของสารออกสูสิ่ง แวดล อ ม ซึ่ง เป น ขอ มูลที่ไ ด ท ราบชั ด เจนแลว หรื อ ไดจากการ
คาดคะเน รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับแรงตึงผิวของสาร
ขอมูลคุณสมบัติการถูกดูดซับ / ไมถูกดูดซับ

สําหรับขอมูลทางกายภาพ และทางเคมีอื่น ๆ ใหดูในหัวขอที่ 9
12.3 ความคงทนตอการสลายและความสามารถในการยอยสลายของสาร
เปนความสามารถในการยอยสลายของสารเคมีหรือสารที่เปนสารประกอบของสารผสมที่จะเสื่อมสลายใน
สิ่งแวดลอม โดยผานการเสื่อมสลายทางชีวภาพ หรือผานกระบวนการอื่น ๆ เชน ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (oxidation)
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หรือ ไฮโดรไลซิส (hydrolysis) หรือถามีขอมูลคาครึ่งชีวิต (half lives) ของการเสื่อมสลายใหระบุไวดวย อีกทั้งควร
ระบุความสามารถในการยอยสลายของสารเคมีหรือสารประกอบที่เหมาะสมของสารผสมในบอบําบัดน้ําเสียลงไป
ดวย
12.4 ความสามารถของสารที่จะถูกดูดซับในสิ่งมีชีวิต
ใหระบุความสามารถของสารหรือสารประกอบที่เหมาะสมในสารผสมที่จะถูกดูดซับในสิ่งมีชีวิตและเขาสูมนุษยได
โดยผานทางหวงโซอาหาร โดยใหอางถึงคา Kow และคาบีซีเอฟ (BCF) (ถามี)
12.5 ผลกระทบดานลบอื่น ๆ
ใหระบุขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบดานลบอื่น ๆ ที่มีตอสิ่งแวดลอม เชน ความสามารถในการทําลายชั้นโอโซน
ความสามารถในการผลิต photochemical ozone และ/หรือ ความสามารถในการทําใหโลกเกิดภาวะเรือนกระจก
(global warming)
ขอสังเกต ใหแนใจวาขอมูลที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ใหไวในขออื่น ๆ ของ MSDS โดยเฉพาะอยางยิ่งขอแนะนํา
มาตรการในการควบคุมสารที่หกหรือรั่วไหล มาตรการการควบคุมสารที่หกหรือรั่วไหล มาตรการการจัดการกับสารที่
หกหรือรั่วไหลโดยอุบตั ิเหตุ ขอควรพิจารณาในการขนสงและการกําจัด ภายใตหัวขอ 6 7 13 14 และ 15
13.

ขอพิจารณาในการกําจัด
หากการกําจัดสารเคมีหรือสารผสม (สวนที่เหลือหรือของเสียที่เปนผลมาจากการนําเอาไปใชงาน) กอใหเกิดอันตราย
ก็ใหระบุขอมูลของสารที่เหลือและขอมูลในการจัดการอยางปลอดภัยของสารเหลานี้ไวดวย
ใหระบุวิธีการที่เหมาะสมในการกําจัดทั้งสารเคมีหรือสารผสม รวมทั้งบรรจุภัณฑที่มีการปนเปอน (เชน นําไปเผาใน
เตาเผา นํากลับมาใชใหม และนําไปฝงกลบ เปนตน)

14.

ขอมูลสําหรับการขนสง
ใหระบุขอควรระวังเปนพิเศษที่ผูใชตองรูหรือตองปฏิบัติตามระเบียบการขนสง หรือการบรรทุก ไมวาภายในหรือ
ภายนอกพื้นที่
ในกรณีที่เกี่ยวของ ใหระบุขอมูลรายละเอียดของการขนสงประเภทตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก IMDG (ทาง
ทะเล) ADR (ทางถนน) RID (ทางรถไฟ) ICAO/IATA (ทางอากาศ) อยางนอยอาจประกอบดวย
-

หมายเลข UN
ประเภทสินคาอันตราย
ชื่อที่ถูกตองในการขนสง
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-

กลุมการบรรจุ
มลพิษทางทะเล
ขอมูลอื่น ๆ ที่เปนประโยชน

15. ขอมูลเกี่ยวกับกฎขอบังคับ
ใหระบุขอมูลทางดานสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม ตามที่ปรากฏอยูบนฉลาก หากสารเคมีหรือสารผสมที่
ปรากฏอยูใน MSDS เปนหัวขอของขอกําหนดเฉพาะที่เกี่ยวกับการปกปองมนุษยและพิทักษสิ่งแวดลอม
ถาเปนไปได ใหระบุกฎหมายของประเทศไทยที่บังคับใชขอกําหนดพิเศษนี้ รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของของ
ประเทศดวย
16. ขอมูลอื่น
ใหระบุขอมูลอื่น ๆ ที่ผูจัดจําหนายประเมินวามีความสําคัญตอสุขภาพ และความปลอดภัยของผูใช รวมทั้งชวยพิทักษ
สิ่งแวดลอม ไดแก
-

ใหเขียนขอความเต็มที่บอกความเสี่ยงที่เกี่ยวของ (R-phrases) ใหครบ ตามอางถึงภายใตหัวขอที่ 2 และ
3 ของ MSDS
คําแนะนําในการฝกอบรม
ขอจํากัดที่ในการใช (เชน คําแนะนําอื่นที่ไมเกี่ยวของกับกฎหมาย โดยผูจัดจําหนาย)
คําแนะนําเพิ่มเติมอื่น ๆ เชน เอกสารอางอิง สถานที่ติดตอดานเทคนิค
แหลงที่มาของขอมูลหลักที่ใชในการทํา MSDS
สําหรับ MSDS ที่มีการปรับแก ใหระบุขอมูลที่เพิ่มขึ้น ตัดทิ้ง หรือปรับแก ใหชัดเจน (ยกเวน มีระบุไวใน
ขออื่น)
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A.7.2 ตัวอยางของ MSDS
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A.8 การติดฉลากและการทําเครื่องหมายสําหรับบรรจุภณ
ั ฑ
อางอิงกฎระเบียบขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป
กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี
กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

2001/58/EC
GefStoffV
49CFR

เพื่อใหพนักงานและหนวยกูภัยสามารถทราบขอมูลของสินคา หรือสารอันตราย จึงเปนสิ่งสําคัญที่พวกเขาตอง
สามารถมองเห็ น ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ค วามเป น อั น ตรายของสิ น ค า หรื อ สารอั น ตรายนั้ น สิ น ค า อั น ตรายต อ งมี
เครื่องหมายและติดฉลากตามขอกําหนดของกฎระเบียบสําหรับการขนสงสินคาอันตรายของประเทศไทย สวนสารอันตราย
ตองมีเครื่องหมายตามขอกําหนดเกี่ยวกับสถานที่ทํางาน ซึ่งสัญลักษณของขอกําหนดทั้งสองฉบับนี้มีลักษณะคลายคลึงกัน
อันดับแรกตองมีการจําแนกประเภทสาร/สินคาอันตรายกอน แลวจึงทําการติดฉลากและเครื่องหมายตามประเภท
ของความเปนอันตรายนั้น วิธีการดังกลาวเปนวิธีการที่สําคัญในการสื่อสารเพื่อใหทราบถึงความเปนอันตรายของสารเคมี
อยางไรก็ตาม กอนจะกลาวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับฉลากและเครื่องหมายแบบตาง ๆ ตัวอยางขางลางนี้อาจจะมี
ประโยชนในการทําใหมองเห็นภาพและเขาใจไดชัดขึ้นเกี่ยวกับการติดฉลากและเครื่องหมายสําหรับบรรจุภัณฑ

ขอมูลสินคาอันตราย
สําหรับการขนสง

ขอมูลสารอันตราย
สําหรับสถานที่ทํางาน
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การติดฉลากและเครื่องหมายจะบอกขอมูลเกี่ยวกับความเปนอันตรายของผลิตภัณฑแตจะไมมีขอมูลเกี่ยวกับ
ระดับความเปนอันตรายของสารนั้น
กฎระเบียบเกี่ยวกับการขนสงกําหนดใหฉลากมีขนาด 10x10 ซม.และใหติดบริเวณดานบนของถัง

ขอมูลสินคา
อันตราย
สําหรับ
การขนสง

ขอมูลสาร
อันตราย
สําหรับ
สถานที่ทํางาน
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A.8.1 รูปแบบตาง ๆ ของฉลากที่ใชในการขนสง
อางอิงกฎระเบียบขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป

IMDG-Code Section 5.2
ADR Section 5.2

กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี
กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

49CFR171
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A.8.2 รูปแบบตาง ๆ ของสัญลักษณแสดงความเปนอันตราย
อางอิงกฎระเบียบขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป
กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี
กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

GefStoffV

F+

F

O

T+

ไวไฟสูงมาก

ไวไฟสูง

สารออกซิไดส

เปนพิษมาก

T

Xn

C

Xi

เปนพิษ

เปนอันตราย

กัดกรอน

ระคายเคือง

E

N

วัตถุระเบิด

เปนพิษตอ
สิ่งแวดลอม

ในสวนของขอ มูลสําหรับ สารอันตรายจะมีขอ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจั ดเก็บและสถานที่ทํางาน ซึ่งนอกจาก
สัญลักษณที่บอกถึงคุณสมบัติของสาร ยังมีขอความที่บอกความเสี่ยง (R-phrases) และขอความที่บอกมาตรการความ
ปลอดภัย (S-phrases) ซึ่งขอความที่บอกความเสี่ยง (R-phrases) จะใหขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของสารเคมี สวนขอความ
ที่บอกมาตรการความปลอดภัย (S-phrases) จะใหขอมูลในการปองกันหรือดําเนินการ หากมีผูไดรับหรือสัมผัสกับสารเคมี
นั้น
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A.8.3 ฉลากสําหรับสถานที่ทํางาน
อางอิงกฎระเบียบขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป
กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี

92/32/EEC
GefStoffV
TRGS 200
TRGS 220

กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

การจัดเก็บสารอันตรายจําเปนตองมีปายและการชี้บงอันตรายเชนเดียวกับการขนสง ดวยเหตุผลนี้ แตละหีบหอ/
บรรจุภัณฑ เชนขวด ถัง ถุง หอ และบรรจุภัณฑแบบIBC เปนตน) ตองมีการติดฉลาก (นอกเหนือจากฉลากและปายติดรถ
สําหรับการขนสง) ซึ่งสามารถระบุความเปนอันตรายพิเศษที่อาจเกิดในสถานที่ทํางานและผูที่ปฏิบัติงานกับสินคานั้น ๆ
ฉลากสําหรับสถานที่ทํางานเปนฉลากที่ติดอยูบนบรรจุภัณฑ ซึ่งใชเปนขอมูลสําหรับผูปฏิบัติงาน ฉลากตองประกอบดวย
สัญลักษณที่บอกคุณสมบัติที่เปนอันตราย ขอความที่บอกความเสี่ยง (R-phrases) และขอความที่บอกมาตรการความ
ปลอดภัย (S-phrases) นอกเหนือจากนี้ควรมีหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอเพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติมของสารได
ตัวอยางฉลากสําหรับสถานที่ทํางาน

- 43 -

คูมือการจัดเก็บสินคาอันตรายและสารอันตรายอยางปลอดภัย

Thai-German Dangerous Goods Project (TG-DGP)
“The Implementation of a System
for the Safe Transport and Handling of Dangerous Goods”

A.8.4 ขอความที่บอกความเสี่ยง (R-phrases) และขอความที่บอกมาตรการความปลอดภัย (S-phrases)
อางอิงกฎระเบียบขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป

67/548/EEC
2001/59/EC
2001/60/EC
2001/2455/EC

กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี
กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

เกณฑ ใ นการจํ า แนกประเภทของสารตามข อ ความที่ บ อกความเสี่ ย ง (R-phrases) สามารถหาดู ไ ด ใ น
ขอบังคับสหภาพยุโรป 67/548/EEC และ 2001/59/EC
A.8.4.1 ขอความที่บอกความเสี่ยง
R1

ระเบิดไดเมื่อแหง

R2

มีความเสี่ยงตอการระเบิดโดยการสั่นสะเทือน เสียดสี สัมผัสกับไฟหรือแหลงกําเนิดพลังงานอื่น ๆ ที่กอใหเกิด
การลุกติดไฟ (sources of ignition)

R3

มีความเสี่ยงอยางยิ่งตอการระเบิดโดยการสั่นสะเทือน เสียดสี สัมผัสกับไฟหรือแหลงกําเนิดพลังงานอื่น ๆ ที่
กอใหเกิดการลุกติดไฟ (sources of ignition)

R4

กอใหเกิดสารประกอบโลหะที่มีความไวสูงตอการระเบิด

R5

ความรอนจากภายนอกเปนสาเหตุที่ทําใหระเบิดได

R6

ระเบิดไดโดยมีหรือไมมีการสัมผัสกับอากาศ

R7

อาจทําใหเกิดไฟ

R8

อาจทําใหเกิดไฟเมื่อสัมผัสกับวัสดุที่ติดไฟได

R9

ระเบิดไดเมื่อผสมกับวัสดุที่ติดไฟได (combustible material)

R10

ไวไฟ (flammable)

R11

ไวไฟสูง

R12

ไวไฟสูงมาก

(R13)

(กาซเหลวที่มีความไวไฟสูงมาก)

R14

ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับน้ํา

R15

ใหกาซไวไฟสูงเมื่อสัมผัสกับน้ํา

R16

ระเบิดไดเมื่อผสมกับสารออกซิไดส

R17

ลุกติดไฟไดเองในอากาศ

R18

ในขณะใชงาน อาจเกิดสวนผสมของไอระเหยกับอากาศ ที่ไวไฟ/ระเบิดได
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R19

อาจเกิดสารเปอรออกไซดที่ระเบิดได

R20

เปนอันตรายเมื่อหายใจเขา

R21

เปนอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง

R22

เปนอันตรายหากกลืนกิน

R23

เปนพิษเมื่อหายใจเขา

R24

เปนพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง

R25

เปนพิษเมื่อกลืนกิน

R26

เปนพิษอยางมากเมื่อหายใจเขา

R27

เปนพิษอยางมากเมื่อสัมผัสผิวหนัง

R28

เปนพิษอยางมากเมื่อกลืนกิน

R29

ใหกาซพิษเมื่อสัมผัสกับน้ํา

R30

สามารถกลายเปนสารไวไฟสูง ในขณะใชงาน

R31

ใหกาซพิษเมื่อสัมผัสกับกรด

R32

ใหกาซพิษที่เปนพิษมากเมื่อสัมผัสกับกรด

R33

อันตรายอันเนื่องจากการสะสม

R34

ทําใหผิวหนังไหม

R35

ทําใหผิวหนังไหมอยางรุนแรง

R36

ระคายเคืองตอตา

R37

ระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ

R38

ระคายเคืองตอผิวหนัง

R39

อันตรายตอรางกายอยางรุนแรงและถาวร

R40

มีความเปนไปไดที่จะเกิดความเสี่ยงอันตรายตอรางกายอยางถาวร

R41

มีความเสี่ยงอันตรายตอตาอยางรุนแรง

R42

อาจทําใหเกิดการแพโดยการหายใจ (may cause sensitization by inhalation)

R43

อาจทําใหเกิดการแพโดยการสัมผัสถูกผิวหนัง

R44

มีความเสี่ยงตอการระเบิดเมื่อไดรับความรอนในขณะที่บรรจุอยูในภาชนะปดที่แข็งแรง

R45

อาจเปนสาเหตุของโรคมะเร็ง

R46

อาจเปนสาเหตุทําใหเกิดความผิดปรกติ ทางพันธุกรรม

(R47)

(อาจเปนสาเหตุความผิดปกติของครรภ)
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R48

เปนอันตรายอยางรุนแรงตอสุขภาพเมื่อไดรับสารเปนระยะเวลานาน

R49

อาจเปนสาเหตุของโรคมะเร็งหากหายใจเขาไป

R50

เปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา

R51

เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา

R52

เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา

R53

อาจมีผลกระทบระยะยาวตอสิ่งแวดลอมในน้ํา

R54

เปนพิษตอพืช

R55

เปนพิษตอสัตว

R56

เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในดิน

R57

เปนพิษตอผึ้ง

R58

อาจมีผลกระทบระยะยาวตอสิ่งแวดลอม

R59

เปนอันตรายตอชั้นโอโซน

R60

อาจทําใหเปนหมัน

R61

อาจเปนอันตรายตอเด็กที่อยูในครรภ

R62

เปนไปไดที่มีความเสี่ยงตอการเปนหมัน

R63

เปนไปไดที่มีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายตอเด็กที่อยูในครรภ

R64

อาจเปนอันตรายตอทารกที่เลี้ยงดวยนมมารดา

R65

อันตราย : อาจเปนสาเหตุทําใหปอดไดรับความเสียหายหากกลืนกิน
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A.8.4.2 ขอความที่บอกมาตรการเพื่อความปลอดภัย
S1

ตองปดล็อกอยางแนนหนา

S2

เก็บใหพนมือเด็ก

S3

เก็บในที่เย็น

S4

เก็บใหหางจากสิ่งมีชีวิต

S5

เก็บไวใน..(ของเหลวที่เหมาะสมซึ่งระบุโดยผูผลิต)
S5.1 เก็บไวในน้ํา
S5.2 เก็บไวในน้ํามัน
S5.3 เก็บไวในน้ํามันพาราฟน

S6

เก็บภายใต...(กาซเฉื่อยซึ่งระบุโดยผูผลิต)
S6.1 เก็บภายใตกาซไนโตรเจน
S6.2 เก็บภายใตกาซอารกอน
S6.3 เก็บภายใตกาซคารบอนไดออกไซด

S7

ตองปดภาชนะบรรจุใหสนิท

S8

ตองใหภาชนะบรรจุแหงอยูเสมอ

S9

ตองเก็บภาชนะบรรจุในที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี

S 12

หามปดภาชนะบรรจุจนแนนสนิท

S 13

เก็บใหหางจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว

S 14

เก็บใหหางจาก...(วัสดุที่เขากันไมไดซึ่งระบุโดยผูผลิต)
S14.1 เก็บใหหางจากสารรีดิวซ (reducing agent) สารประกอบโลหะหนัก กรดและดาง
S14.2 เก็บใหหางจากสารออกซิไดสและสารที่มีฤทธิ์เปนกรดรวมทั้งสารประกอบโลหะหนัก
S14.3 เก็บใหหางจากเหล็ก
S14.4 เก็บใหหางจากน้ําและดาง
S14.5 เก็บใหหางจากกรด
S14.6 เก็บใหหางจากดาง
S14.7 เก็บใหหางจากโลหะ
S14.8 เก็บใหหางจากสารออกซิไดสและสารที่มีฤทธิ์เปนกรด
S14.9 เก็บใหหางจากสารอินทรียไวไฟ
S14.10 เก็บใหหางจากกรด สารรีดิวซ และวัสดุไวไฟ
S14.11 เก็บใหหางจากวัสดุไวไฟ
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S 15

เก็บใหหางจากความรอน

S 16

เก็บใหหางจากแหลงกําเนิดพลังงานอื่น ๆ ที่กอใหเกิดการลุกติดไฟ หามสูบบุหรี่

S 17

เก็บใหหางจากวัสดุที่ติดไฟได

S 18

เคลื่อนยายและเปดภาชนะบรรจุดวยความระมัดระวัง

S 20

ขณะใช หามดื่มน้ําหรือรับประทานอาหาร

S 21

ขณะใช หามสูบบุหรี่

S 22

ไมหายใจเอาผงฝุนเขาไป

S 23

ไมหายใจเอากาซ/ฟูม/ไอระเหย/ ละอองเขาไป (ผูผลิตตองระบุคําอธิบายที่เหมาะสม)
S23.1
S23.2
S23.3
S23.4
S23.5

ไมหายใจเอากาซเขาไป
ไมหายใจเอาไอระเหยเขาไป
ไมหายใจเอาละอองเขาไป
ไมหายใจเอาฟูมเขาไป
ไมหายใจเอาไอระเหย/ละอองเขาไป

S 24

หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางผิวหนัง

S 25

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับตา

S 26

กรณีสารเขาตา ใหลางดวยน้ําปริมาณมาก และพบแพทย

S 27

ถอดเสื้อผาที่ปนเปอนทั้งหมดออกทันที

S 28

หลังจากสัมผัสกับสารทางผิวหนัง ใหลางดวย...ปริมาณมากทันที (ระบุโดยผูผลิต)
S28.1 หลังจากสัมผัสกับสารทางผิวหนัง ใหลางดวยน้ํา ปริมาณมากทันที
S28.2 หลังจากสัมผัสกับสารทางผิวหนัง ใหลางดวยน้ําและสบูปริมาณมากทันที
S28.3 หลังจากสัมผัสกับสารทางผิวหนัง ใหลางดวยน้ําและสบูปริมาณมากทันที ถาเปนไปไดใหลางดวย poly
ethylene glycol 400
S28.4 หลังจากสัมผัสกับสารทางผิวหนัง ใหลางดวย polyethylene glycol 300 และ ethanol (2:1) ปริมาณ
มากทันที และตามดวยสบูและน้ําปริมาณมาก
S28.5 หลังจากสัมผัสกับสารทางผิวหนัง ใหลางดวย polyethylene glycol 400 ปริมาณมากทันที
S28.6 หลังจากสัมผัสกับสารทางผิวหนัง ใหลางดวย polyethylene glycol 400 ปริมาณมากทันที และลางอีก
ครั้งดวยน้ําจํานวนมาก
S28.7 หลังจากสัมผัสกับสารทางผิวหนัง ใหลางดวยน้ําและสบูที่มีฤทธิ์เปนกรดปริมาณมากทันที

S 29

หามเททิ้งในทอระบายน้ํา

S 30

หามเติมน้ําลงในผลิตภัณฑนี้
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S 33
(S 34)

ใชมาตรการปองกันการเกิดไฟฟาสถิต
(หลีกเลี่ยงการสะเทือนและเสียดสี)

S 35

ตองกําจัดวัสดุและภาชนะบรรจุดวยวิธีที่ปลอดภัย

S 36

สวมใสชุดปองกันภัยที่เหมาะสม

S 37

สวมถุงมือที่เหมาะสม

S 38

ใหสวมใสอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสม ในกรณีที่การระบายอากาศไมเพียงพอ

S 39

สวมอุปกรณปองกันตา/ใบหนา

S 40

ในการทําความสะอาดพื้นและสิ่งของอื่นที่ปนเปอนสารนี้ใหใช....(ระบุโดยผูผลิต)

S 41

กรณีเกิดเพลิงไหมและ/หรือระเบิด อยาหายใจเอาฟูมเขาไป

S 42

ระหวางการรมยา/ฉีดพน สวมใสอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสม (ระบุโดยผูผลิต)

S 43

กรณีเกิดเพลิงไหม ใหใช...(ระบุชนิดของอุปกรณดับเพลิงที่เหมาะกับสาร หากการใชน้ํากอใหเกิดความเสี่ยง
เพิ่มขึ้น ตองระบุวาหามใชน้ํา)
S43.1 กรณีเกิดเพลิงไหม ใชน้ําดับ
S43.2 กรณีเกิดเพลิงไหม ใชน้ําหรือผงเคมีแหงดับ
S43.3 กรณีเกิดเพลิงไหม ใชผงเคมีแหง หามใชน้ํา
S43.4 กรณีเกิดเพลิงไหม ใชคารบอนไดออกไซด หามใชน้ํา
S43.6 กรณีเกิดเพลิงไหม ใชทราย หามใชน้ํา
S43.7 กรณีเกิดเพลิงไหม ใชผงโลหะ สําหรับดับเพลิง หามใชน้ํา
S43.8 กรณีเกิดเพลิงไหม ใชทราย คารบอนไดออกไซด หรือผงเคมีแหง หามใชน้ํา

(S 44)

(ถารูสึกไมสบาย ใหไปพบแพทย (นําฉลากไปใหแพทยดู ถาเปนไปได))

S 45

กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรูสึกไมสบาย ใหไปพบแพทยทันที นําฉลากไปใหแพทยดู ถาเปนไปได)

S 46

หากกลืนกินเขาไป ใหไปพบแพทยทันที และนําภาชนะบรรจุหรือฉลากใหแพทยดูดวย

S 47

เก็บที่อุณหภูมิไมเกินกวา....เซลเซียส (ระบุโดยผูผลิต)

S 48

ตองทําใหเปยกดวย...(ใชวัสดุที่เหมาะสมระบุโดยผูผลิต)

S 49

เก็บในภาชนะบรรจุเดิมเทานั้น

S 50

หามผสมกับ...(ระบุโดยผูผลิต)
S50.1 หามผสมกับกรด
S50.2 หามผสมกับดาง
S50.3 หามผสมกับกรดแก ดางแก โลหะหรือเกลือของโลหะที่ไมใชเหล็ก

S 51

ใชในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดีเทานั้น
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S 52

ไมแนะนําใหนํามาใชกับพื้นที่ขนาดใหญภายในอาคาร

S 53

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสาร ใหศึกษาขอแนะนําในการใชงานเปนพิเศษ กอนการใชงาน ผูใชตองเปนผูที่มีความ
ชํานาญเทานั้น

(S 54)

(ตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานดานการควบคุมมลพิษ กอนจะทิ้งลงสูบอบําบัดน้ําเสีย)

(S 55)

(ตองทําการบําบัดดวยวิธีทางเทคนิคที่ดีที่สุดเทาที่มีอยู กอนปลอยสูทอระบายน้ําหรือแหลงน้ํา)

S 56

กําจัดวัสดุและภาชนะบรรจุในที่รวบรวมของเสียอันตรายหรือที่จัดไวเฉพาะ

S 57

ใหใชบรรจุภัณฑที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปอนสูสิ่งแวดลอม

(S 58)

(ตองกําจัดเสมือนเปนของเสียอันตราย)

S 59

อางอิงผูผลิต/ผูจําหนาย สําหรับขอมูลในการแยกเอาสวนดีกลับมาใช/การนํากลับมาใชใหม

S 60

วัสดุนี้และภาชนะบรรจุตองกําจัด เสมือนเปนของเสียอันตราย

S 61

หลีกเลี่ยงการปลอยลงสูสิ่งแวดลอม โดยอางอิงจากคําแนะนําพิเศษ/เอกสารขอมูลความปลอดภัย

S 62

หากกลืนกินเขาไป หามทําใหอาเจียน ใหไปพบแพทยทันที และนําภาชนะบรรจุหรือฉลากไปใหแพทยดูดวย
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A.9 การสํารวจและควบคุมดูแลสภาพของบรรจุภัณฑ
อางอิงกฎระเบียบขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป
กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี
กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

GefStoffV
29CFR1926, §1926.64
29CFR1910, §1910.101
40CFR300, §300.405

เพื่อความปลอดภัยในคลังสินคา การสํารวจและควบคุมดูแลสภาพของบรรจุภัณฑ จึงเปนสิ่งสําคัญมากในการ
ปองกันไมใหสารหกและรั่วไหลโดยไมไดตั้งใจ
โอกาสที่บรรจุภัณฑอาจเกิดความเสียหายไดมีไดดังนี้
-

บรรจุภัณฑที่ไดรับมานั้น มีความเสียหายอยูแลว
ใชวัสดุผิดประเภทในการทําบรรจุภัณฑ จึงทําใหบรรจุภัณฑเสียหายได (การกัดกรอน)
ลักษณะการใชงานที่ไมถูกตองของรถยก หรืออุปกรณขนถายอื่น ๆ ที่ใชในคลังสินคา

A.9.1 ประเด็นหลักตาง ๆ ในการสํารวจ/ควบคุม
ในการสํารวจและควบคุมบรรจุภัณฑเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากสาเหตุตามที่กลาวขางตน มีประเด็นหลักที่
ตองดําเนินการ 2 ขั้นตอนคือ
ขั้น ตอนแรก กอ นขนถา ยตอ งตรวจสอบสภาพของบรรจุ ภัณ ฑ หากพบว า มี ความเสียหายหา มนํ า เขา เก็บ ใน
คลังสินคา ใหจัดพื้นที่เฉพาะสําหรับการถายบรรจุในบรรจุภัณฑใหม หรือบรรจุในบรรจุภัณฑกอบกู การถายบรรจุใหมไม
ควรทําในคลังสินคา
ดวยเหตุผลดานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายตอผูคนและสิ่งแวดลอม ตองทําการเก็บกวาดสารเคมีที่
หกดวยวิธีการที่เหมาะสมทันที สารเคมีที่ตกคางและบรรจุภัณฑที่แตกรั่วหลังจากถายสารออกแลว จะตองกําจัดใหถูกตอง
ตามกฎระเบียบของประเทศนั้น
โรงงาน/บริษัทตองมี MSDS สําหรับสารเคมีเพื่อใหขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับสารเคมีนั้น ถาหากทางโรงงาน/บริษัท
ไมมีเอกสารดังกลาว ตองขอจากผูจําหนายสารเคมีนั้นทันที ในการแบง/ถายเพื่อบรรจุใหม ตองพิจารณาหามาตรการที่
เหมาะสมตาง ๆ เชน อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล และการหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟาสถิต
ตองมีมาตรการใหแนใจวาบรรจุภัณฑบนพาเลท
พลาสติกใสหุมหรือใชเข็มขัดรัดรอบบรรจุภัณฑเหลานั้น

จะไมตกหลนลงมา ซึ่งสามารถทําไดโดยการใชแผนฟลม
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ขั้นตอนที่ 2 บรรจุภัณฑที่เก็บในคลังสินคาตองไดรับการตรวจเช็คอยางดีเพื่อใหมั่นใจวาสารเคมีที่บรรจุอยูภายใน
มิไดทําใหบรรจุภัณฑสูญเสียความแข็งแรง จนอาจทําใหเกิดการหกรั่วไหลโดยไมทราบไดในภายหลัง เพราะขาดการ
ตรวจสอบสินคากอนนําเขาเก็บและระหวางที่เก็บอยูในคลังสินคา
สําหรับสารเคมี ซึ่งมีความเปนอันตรายมาก (เชน สารไวไฟ สารพิษที่เปนพิษมาก) บรรจุภัณฑตองไดรับการ
ตรวจเช็ควันละครั้ง สําหรับสินคาอื่นการตรวจเช็คสัปดาหละครั้งก็เพียงพอ
ถาพบความผิดปกติของบรรจุภัณฑ ตองทําการแกไขกอนนําเขาเก็บ
หีบหอที่ไมสามารถจะนําเขาไปจัดเก็บได ถา
-

มีเศษของสารเคมีติดอยูภายนอกของหีบหอ
หีบหอมีรูปรางผิดปกติเพราะทําการบรรจุสารในขณะรอน
หีบหอที่มีรูปรางผิดปกติเพราะมีรอยบุบลึกมากกวา 6.5 มิลลิเมตร[16] รอยบุบนั้นตองไมเกิดที่ขอบถัง
หีบหอเปนสนิม
มีรอยฉีกหรือรูที่ถุงหรือกลอง
ฝาปดไมสนิท
ดามล็อกสปริงไมอยูในตําแหนงปดหรือไมมีตัวล็อก
ฉลากขาดหายไป ฉลากผิด ฉลากเล็กเกินไป หรือไมสามารถระบุขอมูลได
หีบหอไมมีเครื่องหมาย UN
แผนฟลมพลาสติกใสหุมหรือสายคาดหลวมเกินไปจนไมสามารถปองกันการตกหลนของบรรจุภัณฑจาก
พาเลทได

อยางไรก็ตาม บรรจุภัณฑที่ไดรับความเสียหายที่ไมสามารถสงคืนใหผูจัดสงได ตองทําการถายลงในบรรจุภัณฑ
ใหม ถาสารที่หกมีความเปนพิษหรือมีความเสี่ยงอื่นสูง ควรพิจารณานํามาใชใหเร็วที่สุด
การใชพาเลทที่ทําดวยไม อาจมีตะปูยื่นออกมาจากไมซึ่งอาจทําความเสียหายตอบรรจุภัณฑได
A.9.2 ตัวอยางบรรจุภัณฑที่ไดรับความเสียหาย
เพื่อเปนแนวทางในการจัดการกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ตัวอยางตอไปนี้แสดงใหเห็นถึงความเสียหายบางอยาง
ของบรรจุภัณฑที่มักเกิดขึ้นบอย เพื่อนํามาพิจารณาวาจะดําเนินการอยางไรตอไป
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ถุงพลาสติกเหลานี้วางอยูบนพาเลทอยางไมถูกตอง ขณะวางพาเลทในคลังสินคา ถุงที่อยูดานลางไดรับความ
เสียหาย และมีสารเคมีกัดกรอนหกรั่วลงบนพาเลท และที่พื้นของคลังสินคา ถุงที่แตกเหลานี้ตองไดรับการเปลี่ยนกอนจะ
นําเขาเก็บบนชั้นในคลัง ในการเปลี่ยนถุงตองใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลที่เหมาะสมดวย

ตะเข็บของถังมีรอยบุบและเสียหาย มีสารหกออกมาสูภายนอกถังและกัดกรอนถัง ถังนี้ไมสามารถนําเอาไปเก็บ
ในคลังสินคาตองมีการถายสารใสถังใบใหม
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ถังพลาสติกนี้มีรอยบุบ เพราะมีการบรรจุสารขณะรอนและถูกปดภายหลังจากการบรรจุทันที ดวยเหตุนี้จึงทําให
เกิดสุญญากาศภายในถัง และดูเหมือนวาถังดังกลาวเปนถังที่ไมผานการรับรองของพนักงานเจาหนาที่ เพราะมีการติด
เครื่องหมาย UN ดวยแผนสติ๊กเกอร เครื่องหมาย UN ที่ถูกตองตองทนและอานงาย ถังนี้ตองทําการบรรจุใหมอีกครั้งเพื่อ
การจัดเก็บ
บรรจุภัณฑเปลาที่ยังไมไดทําความสะอาดยังคงมีเศษของสารอันตรายหลงเหลืออยู สารเคมีบางอยางมีคุณสมบัติ
ที่เปนอันตรายมากขึ้นถาหลงเหลืออยูในถังเปลาที่ยังไมไดทําความสะอาด
ยกตัวอยาง ของเหลวไวไฟ บรรยากาศภายในถังเปลาที่ยังไมไดทําความสะอาด สามารถเกิดการระเบิดได
เพียงแตมีแหลงกําเนิดพลังงานที่กอใหเกิดการลุกติดไฟได ในขณะที่ถังซึ่งบรรจุสารไวไฟอยูเต็มจะมีอันตรายนอยกวา
ดวยเหตุนี้เอง บรรจุภัณฑเปลาที่ยังมิไดทําความสะอาด จะถูกจําแนกใหอยูในประเภทเดียวกัน (หมายเลข UN
และกลุมการบรรจุเดียวกันกับสารที่บรรจุมาครั้งลาสุด) ในเอกสารกํากับการขนสง ตองเพิ่มคําวา “ถังเปลาที่ยังไมไดทํา
ความสะอาด” ตอจากชื่อที่ถูกตองในการขนสง
ตองเช็คเพื่อใหแนใจวาบรรจุภัณฑนี้ไมมีความเสียหายเกิดขึ้น และตองปดฝาใหแนน
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บรรจุภัณฑบางอยางใชไดครั้งเดียว เชน ถุง ภาชนะแบบนี้ไมสามารถจะปดไดอีกหลังจากเปดใชแลว ซึ่งในระหวาง
การขนสงอาจมีผูไปสัมผัสสารที่ตกคางได ดวยเหตุนี้จึงตองมีมาตรการที่เหมาะสมเชน การนําถุงที่เปดใชแลวมาบรรจุใน
บรรจุภัณฑที่ไดรับการรับรองแลว เชนบรรจุภัณฑ IBC ยืดหยุน
บรรจุภัณฑที่ไดรับการรับรองดังกลาวตองทําเครื่องหมายและติดฉลากเชนเดียวกับบรรจุภัณฑที่มีสารบรรจุอยูเต็ม
A.10 ขอกําหนดในการจัดแยกสารเคมี
อางอิงกฎระเบียบขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป
กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี

กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

94/1/EC
Guidelines of chemical companies
ChemG
GefStoffV
TRG 100
TRG 280
VbF
TRbF 20
TRGS 511
TRGS 514
TRGS 515
BGV B4
SprengV
SprengLR 340
29CFR1910, §1910.104, 106 and 109
49CFR174, §174.102

เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายของโครงการดูแลดวยความรับผิดชอบระหวางประเทศของภาคอุตสาหกรรมเคมี
(The international Responsible Care Initiative of the Chemical Industry)
ภายใตความรวมมือระหวางผูผลิตสารเคมี ผูจัดจําหนายและผูใชงาน ไดมีการดําเนินการกําหนดกลยุทธใหเปน
เครื่องมือในการจัดเก็บสารเคมีแบบคละ เพื่อใหแนใจวาการจัดเก็บผลิตภัณฑเคมีเปนไปอยางปลอดภัย
กลยุทธนี้ประกอบไปดวยกฎตาง ๆ ในการจัดเก็บสารเคมีแบบคละ
กลยุทธนี้ใชเฉพาะกับ สารเคมี สารเคมีผสม ผลิตภัณฑเคมี และสารอื่น ๆ (ซึ่งตอไปจากนี้เรียกวาผลิตภัณฑเคมี)
โดยที่สารเหลานี้ถูกจัดเก็บในบรรจุภัณฑและในภาชนะบรรจุที่เคลื่อนยายได ในกรณีที่ตองการเก็บ เชนบรรจุภัณฑหรือวัสดุ
ดานเทคนิคตาง ๆ รวมกับผลิตภัณฑเคมี ตองนํากลยุทธในการจัดเก็บดังกลาวมาใช
คูมือนี้ไมครอบคลุมถึง
-

ภาชนะบรรจุที่ติดตั้งถาวร และแท็งกฟารม (tank farms)
คลังสินคาที่เก็บสารเคมีแบบเทกอง (เชน สินคาที่เปนของแข็งมวลเบา (lose goods) สินคาที่ไหลไปมาได
สะดวก)
บริเวณที่มกี ารจัดเก็บสินคาชั่วคราวในเวลาสั้น
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การเก็บสินคาชั่วคราวในเวลาสั้นนี้ หมายถึงการเก็บสินคาภายใตสภาวการณปกติเปนเวลาไมเกิน 24 ชั่วโมง
หรือไมขามชวงวันหยุด (17) อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการจัดเก็บแบบชั่วคราวนี้ตองคํานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสารที่
เก็บหรืออันตรายที่เกิดจากสิ่งตาง ๆ ภายนอกตอสารที่เก็บ ตลอดจนตองคํานึงถึงปริมาณของสารเคมีที่จะทําการเก็บแบบ
ชั่วคราว
เพื่อใหการจัดเก็บสารเคมีเปนไปอยางปลอดภัย ผลิตภัณฑทุกตัวที่ตองจัดเก็บควรมีการจําแนกประเภทการจัดเก็บ
ใหเหมาะสมกับลักษณะความเปนอันตรายเฉพาะของสารเหลานั้น
คุณสมบัติความเปนอันตรายหลักของสารที่ตอง
พิจารณาเปนอันดับตน ๆ ก็คือคุณสมบัติของสารที่จําเปนตองมีมาตรการการปองกันเปนพิเศษในเรื่องของไฟไหมและระเบิด
เชน คุณสมบัติในการระเบิด ความไวไฟสูงมาก ความไวไฟสูง ความไวไฟ หรือ คุณสมบัติของสารออกซิไดส (Oxidizing)
นอกเหนือจากนี้ ลักษณะความเปนพิษสูง ความเปนพิษและความเปนสารกัดกรอน ตองนํามาพิจารณารวมดวยในการ
จัดทําแนวทางการจัดเก็บผลิตภัณฑอันตราย อยางถูกตองลักษณะความเปนอันตรายในเรื่องการระคายเคือง ความเปน
อันตรายตอสุขภาพ และอันตรายตอสิ่งแวดลอม ไมตองนํามาพิจารณาในเรื่องของการแยกประเภทการจัดเก็บ เพราะ
ลักษณะเหลานี้ไมไดมีบทบาทในกฎขอบังคับของการจัดแบบคละผลิตภัณฑที่มีลักษณะความเปนอันตรายเหลานี้ รวมทั้ง
สารที่ไมอันตราย จะจําแนกประเภทการจัดเก็บเปนประเภทตาง ๆ ตามคุณสมบัติความไวไฟหรือไมไวไฟ
การจําแนกประเภทการจัดเก็บสารเคมีสามารถใชเปนเครื่องมือในการควบคุมการจัดเก็บสารเคมีตาง ๆ ตั้งแตการ
วางแผนงาน (จํานวนและขนาดของหองจัดเก็บตลอดจนอุปกรณปองกันทางเทคนิคตาง ๆ ) และการดําเนินงานในแตละวัน
ของคลังสินคา (ควบคุมการเขาออก)
อยางไรก็ตามการจําแนกประเภทสารเคมี ในการจัดเก็บมีการกําหนดเกณฑคลายคลึงกับการจําแนกประเภท
สินคาอันตรายในการขนสงเทานั้น จะเห็นไดวาขอกําหนดในการจัดเก็บสารเคมีอยางปลอดภัย (ที่มีอยูในปจจุบันหลาย
ระบบ) มีการแบงประเภทที่แตกตางกัน (ดูขอ A.10.2) ตลอดจนตัวเลขหรือชวงที่ใชกําหนดมาตรฐาน ก็แตกตางกันออกไป
เมื่อพิจารณาถึงคาตัวเลข หรือชวงที่มีความแตกตางกัน ซึ่งขณะนี้คณะทํางานจากหลายประเทศ ภายใตการดูแลของ
สหประชาชาติ กําลังดําเนินการปรับกฎเกณฑตาง ๆ ในเรื่องวิธีการจําแนกประเภท ฉลาก และปาย เพื่อใหไดระบบที่เปน
หนึ่งเดียว โดยปราศจากความแตกตางของตัวเลขหรือชวงที่ใชในการกําหนดมาตรฐาน
A.10.1 เหตุผลที่ตองมีการจําแนกประเภทสารเคมีสําหรับการจัดเก็บ
สาเหตุที่ทําใหตองมีการจําแนกประเภทสารเคมีสําหรับการจัดเก็บ มีดังนี้
-

-

ระบบการจําแนกประเภทสินคาอันตรายที่กําหนดมาเฉพาะสําหรับการขนสง ไมเพียงพอที่จะครอบคลุมถึง
ระดับความเปนอันตรายจากสารเคมีที่จัดเก็บในปริมาณมาก นอกเหนือจากนี้ระบบการจําแนกประเภท
สินคาอันตรายของการขนสงยังไมครอบคลุมผลิตภัณฑที่มีอยูทั้งหมด
กฎระเบี ย บการขนส ง สิ น ค า อั น ตราย ไม ไ ด จํ า แนกประเภทและไม ค รอบคลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ทั้ ง หมด ซึ่ ง
กฎระเบียบเหลานี้จะระบุผลิตภัณฑตามความอันตรายพิเศษที่เกิดขึ้น โดยใหความสําคัญเทาเทียมกันกับ
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-

ทุกคุณสมบัติไมวาจะเปนทางกายภาพ ทางเคมี ความเปนพิษตอมนุษย/สัตว และความเปนพิษตอระบบ
นิเวศ
ของแข็งและของเหลวไวไฟ รวมทั้งผลิตภัณฑไมไวไฟ ที่ไมอยูในกฎหมายการขนสง หรือกฎหมายสินคา
อันตราย ตองจัดใหครอบคลุมอยูภายใตกลยุทธการจัดเก็บสารเคมี (เชน สามารถที่จะใชของแข็งหรือ
ของเหลวไมไวไฟมาเปนตัวคั่นเพื่อความปลอดภัยระหวางสินคาอันตราย)

A.10.2 การจําแนกประเภทสารเคมีสําหรับการจัดเก็บ
ประเภทสารเคมีสําหรับการจัดเก็บกําหนดขึ้นโดยอาศัยพื้นฐานของประเภทสินคาอันตรายที่เปนกฎระเบียบของ
การขนสงและลักษณะความเปนอันตรายตามกฎระเบียบของสินคาอันตรายและกฎระเบียบอื่น ๆ
การจําแนกผลิตภัณฑตามประเภทของการจัดเก็บ กระทําโดยอาศัยขอมูลที่หาได แหลงขอมูลเบื้องตนที่สามารถ
พบไดก็คือฉลากตาง ๆ ตามที่กําหนดโดยกฎระเบียบสินคาอันตรายหรือกฎระเบียบการขนสงและขอมูลที่ปรากฏอยูใน
MSDS ในกรณีที่เปนสารไมอันตราย ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ไดรับจากผูจําหนายหรือความรูที่ไดรับจากประสบการณการ
ทํางานสามารถนํามาใชในการพิจารณาได
ในกรณีที่ผูจําหนายไมมีขอมูลที่เกี่ยวกับการจําแนกประเภทสารเคมีในการจัดเก็บ สามารถจําแนกประเภทของ
สารเคมีไดดวยตนเอง โดยใชกฎระเบียบดังตอไปนี้
ในกลุมประเภทการจัดเก็บหนึ่ง ๆ จะรวมผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติความเปนอันตรายคลายคลึงกัน และจึงตองมี
มาตรการดานความปลอดภัยแบบเดียวกัน
กฎตอไปนี้จะนํามาใชกั บ ผลิ ตภัณ ฑที่จําแนกประเภทการจั ดเก็บ แลว โดยที่ ผลิตภั ณ ฑแ ตล ะตัว จะอยูในกลุม
ประเภทการจัดเก็บเดียวเทานั้น
-

วัตถุระเบิด วัสดุกัมมันตรังสี และสารติดเชื้อจะขึ้นอยูกับกฎระเบียบการจัดเก็บเฉพาะพิเศษ ซึ่งกําหนด
เงื่อนไขใหจัดเก็บแยกบริเวณออกจากกัน นอกเหนือจากขอกําหนดพิเศษ กลุมสารประเภทเหลานี้จะถูก
พิจารณาใหมีความสําคัญเปนอันดับแรก
- ใหพิจารณาผลิตภัณฑที่มีลักษณะความเปนอันตรายทางกายภาพและทางเคมีกอนลักษณะความเปน
อันตรายจากความเปนพิษ
- ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ม มี ลั ก ษณะความเป น อั น ตรายให พิ จ ารณาความสํ า คั ญ เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ
รองลงมา
โดยกฎดังกลาวขางตน เราสามารถพิจารณาเรียงลําดับความสําคัญไดดังตอไปนี้ (หมายเลขในวงเล็บหมายถึง
ประเภทการจัดเก็บ)
1. สารติดเชื้อ (6.2)
2. วัสดุกัมมันตรังสี (7)
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3. วัตถุระเบิด (1)
4. กาซอัด กาซเหลว และกาซที่ละลายภายใตความดัน ตลอดจนภาชนะบรรจุขนาดเล็กที่บรรจุกาซภายใต
ความดัน (2A,2B)
5. สารที่ติดไฟไดเอง (4.2)
6. สารที่สัมผัสกับน้ําแลวใหกาซไวไฟ (4.3)
7. สารเปอรออกไซดอินทรีย (5.2)
8. สารออกซิไดส (5.1A, 5.1B, และ 5.1 C)
9. ของแข็งไวไฟ (4.1A และ 4.1B)
10. ของเหลวไวไฟ (3A)
11. ของเหลวไวไฟ (3B)
12. สารติดไฟไดที่มีคุณสมบัติเปนพิษ (6.1A)
13. สารไมติดไฟที่มีคุณสมบัติเปนพิษ (6.1B)
14. สารติดไฟไดที่มีฤทธิ์กัดกรอน (8A)
15. สารไมติดไฟที่มีฤทธิ์กัดกรอน (8B)
16. ของเหลวติดไฟได ที่ไมไดอยูในกลุม 3A หรือ 3B (10)
17. ของแข็งติดไฟ (11)
18. ของเหลวไมติดไฟ (12)
19. ของแข็งไมติดไฟ (13)
ถาผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติ “ไมติดไฟ มีฤทธิ์กัดกรอน” “ไมติดไฟ อยูในสถานะของเหลว” หรือ “ไมติดไฟ อยูใน
สถานะของแข็ง” บรรจุอยูในบรรจุภัณฑที่จะทําใหไฟลุกลามออกไปได ผลิตภัณฑเหลานี้จะตองจําแนกอยูในประเภทการ
จัดเก็บ 8A, 10 หรือ 11 ตามลําดับ ซึ่งหมายความวาการจําแนกในกรณีนี้ตองจําแนกจําเพาะเจาะจงไปที่วัสดุที่ใชทําบรรจุ
ภัณฑ บรรจุภัณฑในที่นี้หมายถึง ระบบที่ชวยในการจัดเก็บ หีบหอ รูปแบบของบรรจุภัณฑและการจัดแบงกลุมการบรรจุ
สําหรับผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑที่ไมทําใหเกิดการลุกลามของไฟ คือบรรจุภัณฑที่ไมติดไฟหรือติดไฟไดยากมากและถึงแมจะ
ติดไฟก็ใหอัตราการลุกไหมต่ําและคงที่ เชน กระปองโลหะ ดรัมโลหะ ขวดแกว ลังโลหะ ภาชนะบรรจุที่ทําจากแผนโลหะ
ถุงพลาสติกหรือถุงกระดาษที่ใสวัตถุที่มีคุณสมบัติไหลไปมาไดงายและไมติดไฟ ภาชนะบรรจุพลาสติกที่บรรจุกรดอนินทรีย
และดางอนินทรีย สารแตละประเภทสามารถที่จะระบุขอมูลเพิ่มเติมที่เปน ตัวอักษร S (แทนของแข็ง) และตัวอักษร L (แทน
ของเหลว)
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Start
RID/ADR Class 6.2
or Federal epidemics
law

Infectious
substances?

yes
Storage class 6.2

no
RID/ADR Class 7
or radiation prot. regs.

Radioactive
substances?

yes
Storage class 7

no
2nd explosive regs.
Storage groups 1.1 - 1.4
or
RID/ADR Class 1

yes

Explosive
substances?

Storage class 1

no
TRG 100 Appendix 1
See below number 1
or
RID/ADR Class 2
except Number 5

Compressed,
liquefied or dissolved
gases?

yes
Storage class 2 A

no
EC Directive 94/1
or
RID/ADR Class 2
Number 5

yes
small Pressurized gas
i(aerosol cans)

Storage class 2 B

no
Dang. goods regs. R 17
or
RID/ADR Class 4.2

yes
Spontaneously combustible
substances?

Storage class 4.2

no
Dang. goods regs. R 15
or
RID/ADR Class 4.3

Substances that unit
flammable gases in contact with
water?

yes
Storage class 4.3

no
VBG 58 OP I - OP IV
or
RID/ADR Class 5.2

Organic
peroxides?

yes
Storage class 5.2

no

1
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1
TRGS 515
Group 1

Oxidizing
substances?

See below number 2

yes Storage class 5.1 A

no
TRGS 515
Groups 2 and 3

Oxidizing
substances?

yes

Storage class 5.1 B

See below number 3

no
TRGS 511
Groups A - C

Oxidizing
substances?

yes

Storage class 5.1 C

See below number 4

no
2nd explosives regs.
Storage groups I - III

Flammable
solids?

yes

Storage class 4.1 A

no
RID/ADR Class 4.1
and dang. goods regs.
R 11*

Flammable
solids?

yes

Storage class 4.1 B

no
R10, goods
R11 and
Dang.
regs.
R
12
R 10, R 11, R 12

Flammable
liquids?

yes

Storage class 3 A

no
VbF A III

Flammable
liquids?

yes

Storage class 3 B

See below number 5

no
2
* Consider remaining dangerous goods of class 4.1 individually (e.g. self reactive
substances)
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2

Dang. goods regs. T+ and T

R23-28; R48, R39
R45,R46,R49,R60,R61

Toxic
substances?

yes

Combustible or aqueous
preparations with combustible
toxic constituents?

yes

Storage class
6.1 A

no

no

Storage class
6.1 B

Dang. goods regs. C or
RID/ADR Class 8

Corrosive
substances?

yes

Combustible?

yes

no
no
Storage class
8B

3
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3

Liquid?

yes

yes

Combustible?

Storage class
10

no
no

Storage class
12

Combustible
solid?

yes

Storage class
11

no

Storage class
13

หมายเหตุ
ขอ 1 ใน TRG 100 มีบัญชีรายชื่อของกาซตาง ๆ ซึ่งกาซเหลานี้จัดอยูในประเภทนี้
ขอ 2 ดูรายชื่อสารประเภท 5.1 A
ขอ 3 ดูรายชื่อสารประเภท 5.1 B
ขอ 4 ดูรายชื่อสารประเภท 5.1 C
ขอ 5 สารเคมีที่มีจุดวาบไฟระหวาง 55 ถึง 100 องศาเซลเซียส และไมสามารถผสมกับน้ําไดงาย
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A.10.3 คําอธิบายของประเภทการจัดเก็บ
คําอธิบายของประเภทการจัดเก็บ อางอิงจากกฎหมายการขนสง และกฎหมายสินคาอันตราย กฎระเบียบดาน
เทคนิคและคุณสมบัติทั่วไปของสารเปนหลัก
ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด
เกณฑข องกฎหมายวัตถุระเบิดและกฎหมายการขนสง สิ น ค าอันตรายประเภทที่ 1 (ตาม
UN –
Recommendations หรือ ขอกําหนดวาดวยการขนสงสินคาอันตรายสําหรับประเทศไทยเลมที่ 1 (Thai Provisions I) ถูก
นํามาใชพิจารณาเพื่อจําแนกประเภทของสารอันตรายในกลุมนี้
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวกับกฎหมายวัตถุระเบิด ผลิตภัณฑเหลานี้ถูกจําแนกใหอยูในกลุมการจัดเก็บที่ 1.1 ถึง 1.4
ประเภทที่ 2A กาซอัด กาซเหลว หรือกาซที่ละลายภายใตความดัน
กาซที่มีความดันไอมากกวา 300 กิโลปาสคาล (3 บาร) ที่ 50 องศาเซลเซียส หรือ เปนกาซอยางสมบูรณที่ 20
องศาเซลเซียส ที่ความดันมาตรฐาน 101.3 กิโลปาสคาล รวมถึงสินคาอันตรายประเภทที่ 2 ที่มีรายชื่ออยูใน UNRecommendations (ขอกําหนดวาดวยการขนสงสินคาอันตรายสําหรับประเทศไทยเลมที่ 1) และกาซที่ถูกจําแนกพิเศษให
อยูในประเภทอื่น (เชน hydrogen fluoride อยูในประเภทที่ 8) ทั้งนี้ไมรวมถึงกาซอัดที่บรรจุอยูในกระปองสเปรย
ประเภทที่ 2B ภาชนะบรรจุขนาดเล็กที่บรรจุกาซภายใตความดัน (กระปองสเปรย/ถัง)
กระปองสเปรยเปนภาชนะบรรจุที่ทําดวยโลหะ แกว หรือ พลาสติกที่ออกแบบใหใชงานไดครั้งเดียวเทานั้น ซึ่งจะ
ประกอบไปดวยกาซอัด หรือกาซเหลว หรือกาซที่ละลายภายใตความดัน ที่อัดลงไปในกระปองซึ่งอาจมีหรือไมมีสวนผสม
ของสารเคมีอื่นที่อยูในรูปของเหลวหรือของเหลวขนหรือผง ตัวภาชนะบรรจุจะมีอุปกรณฉีดพนติดตั้งอยู สําหรับฉีดพนให
สารเคมีที่อยูในรูปของอนุภาคของแข็งหรือของเหลวที่แขวนลอยในกาซ ใหฉีดพนออกมาเปนผลิตภัณฑในรูปของโฟม หรือ
ของเหลวขน หรือผง หรือในรูปของของเหลว
ประเภทที่ 3A ของเหลวไวไฟ
ประกอบดวยผลิตภัณฑที่เปนของเหลว มีความดันไอสูงสุดไมเกิน 3 บาร ที่ 50 องศาเซลเซียส โดยมีเงื่อนไขวา
-

มีจุดวาบไฟไมเกิน 55 องศาเซลเซียส
มีจุดวาบไฟระหวาง 21-55 องศาเซลเซียส และสามารถผสมกับน้ําได
ตองติดฉลากที่มีขอความที่บอกความเสี่ยง R10 (ไวไฟ) R11 (ไวไฟสูง) R12 (ไวไฟสูงมาก) ที่เปนไปตาม
กฎระเบียบเกี่ยวกับสารอันตรายในสถานที่ทํางาน
ไมมีจุดวาบไฟแตไอที่ระเหยออกมามีความเขมขนอยูในชวงที่ติดไฟได ซึ่งตองจัดหามาตรการปองกันการ
ระเบิด
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หมายเหตุ
1. ของเหลวไวไฟที่มีความหนืดซึ่งไมเขาขายของเหลวไวไฟตามกฎระเบียบของเหลวไวไฟ ไมสามารถจัดใหอยูในประเภท
การจัดเก็บที่ 3 ไดโดยอัตโนมัติ โดยพิจารณาคาจุดวาบไฟ (ถึงแมวาจุดวาบไฟจะเขาขายประเภทการจัดเก็บที่ 3) การ
จัดเก็บอาจอยูในประเภทที่ 3A หรือที่ 10 ขึ้นอยูกับคุณสมบัติความหนืด ความสามารถในการกระจายของไฟ และ
คุณสมบัติที่กอใหเกิดบรรยากาศที่พรอมจะระเบิด
2. ของเหลวไวไฟในกลุม R10 (ไวไฟ) R11 (ไวไฟสูง) R12 (ไวไฟสูงมาก) สามารถจําแนกใหอยูในประเภทการจัดเก็บที่
4.2 หรือ 4.3 ก็ได ขึ้นอยูกับลักษณะความเปนอันตรายอื่น ๆ
ประเภทที่ 3B ของเหลวไวไฟ
ของเหลวไวไฟที่มีความดันไอไมเกิน 3 บาร ที่ 50 องศาเซลเซียส มีคุณสมบัติไมผสมน้ํา และมีจุดวาบไฟอยู
ระหวาง 55 องศาเซลเซียส ถึง 100 องศาเซลเซียส
(หมายเหตุ ของเหลวไวไฟที่ผสมกับน้ําไดและมีจุดวาบไฟมากกวา 55 องศาเซลเซียส จัดอยูในประเภทการจัดเก็บที่ 10)
ประเภทที่ 4.1A และ 4.1B ของแข็งไวไฟ
ของแข็งที่สามารถลุกติดไฟไดงายเมื่อไดรับพลังงานเพียงเล็กนอยจากแหลงกําเนิดประกายไฟ และลุกไหมอยาง
รวดเร็วและตอเนื่อง หรือยังคุกรุนหลังจากแยกของแข็งไวไฟและแหลงกําเนิดประกายไฟออกจากกัน รวมถึงสารที่มี
คุณสมบัติสลายตัวไดเอง ตามที่ระบุใน UN – Recommendations หรือขอกําหนดวาดวยการขนสงสินคาอันตรายสําหรับ
ประเทศไทยเลมที่ 1 (Thai Provision I)
ประเภทที่ 4.1A
เปนสารที่อยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 4.1 ของกฎระเบียบการขนสง และมีคุณสมบัติของวัตถุระเบิดตาม
กฎหมายสินคาอันตราย UN – Recommendations และ ADR/RID (Thai Provisions II)
ประเภท 4.1B
กลุมการจัดเก็บนี้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑซึ่งติดฉลากที่มีขอความบอกความเสี่ยง R11 (ไวไฟสูง) ตามกฎระเบียบ
สารอันตราย และ (ถาจําแนกตามกฎหมายการขนสง) จะถูกจัดใหอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 4.1 ของ ADR/RID (Thai
Provisions II) แตไมรวมถึงวัตถุระเบิดอื่น ๆ ตามการจําแนกประเภทของวัตถุระเบิด
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ประเภท 4.2 สารที่ติดไฟไดเอง
สารที่สามารถรอนขึ้นที่อุณหภูมิปรกติในอากาศไดเอง โดยที่ไมตองมีพลังงานจากที่อื่น และในที่สุดก็ลุกติดไฟ ซึ่ง
ติดฉลากที่มีขอความบอกความเสี่ยง R17 (ลุกไหมไดเองในอากาศ) ตามกฎระเบียบสารอันตรายหรือมีรายชื่อในสินคา
อันตรายประเภทที่ 4.2 ตามกฎระเบียบการขนสง
สารประเภทนี้ ไดแก สารที่สามารถลุกไหมไดเองในอากาศ และสารที่จะสะสมความรอนเพิ่มขึ้นอยางชา ๆ จนใน
ที่สุดลุกไหมขึ้นมา ทั้งนี้สารประเภทนี้ตองมีปริมาณมาก หรือเปนกองใหญมากพอสมควร
ประเภท 4.3 สารที่สัมผัสกับน้ําแลวใหกาซไวไฟ
สารที่สามารถใหกาซไวไฟสูงในระดับที่เปนอันตรายได เมื่อสัมผัสกับน้ําหรือความชื้นในอากาศ ซึ่งจะครอบคลุม
ถึงสารที่อยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 4.3 ของกฎระเบียบการขนสง
ประเภท 5.1A, 5.1B, 5.1C สารออกซิไดส
สารออกซิไดส มีคุณสมบัติในการใหออกซิเจน ซึ่งทําใหสารที่ติดไฟไดลุกไหมอยางรุนแรง หรือมีคุณสมบัติทําให
สารที่ติดไฟไดลุกติดไฟ เมื่อสัมผัสกับสารเหลานั้น ซึ่งสารในประเภทการจัดเก็บนี้จะครอบคลุมถึงสารที่จําแนกอยูในสินคา
อันตรายประเภทที่ 5.1 ของ UN – Recommendations หรือขอกําหนดวาดวยการขนสงสินคาอันตรายสําหรับประเทศไทย
เลมที่ 1 (Thai Provisions I)
ประเภท 5.1A
สารที่จัดอยูในกลุมนี้เปนสารที่มีความไวในการทําปฏิกิริยามาก
UN-Number Substance
1445

BARIUM CHLORATE

1447

BARIUM PERCHLORATE

1449

BARIUM PEROXIDE

1450

BROMATES, INORGANIC, N.O.S.

1452

CALCIUM CHLORATE

1453

CALCIUM CHLORITE

1455

CALCIUM PERCHLORATE

1461

CHLORATES, INORGANIC, N.O.S.

1462

CHLORITES, INORGANIC, N.O.S.

1470

LEAD PERCHLORATE
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UN-Number Substance
1471

LITHIUM HYPOCHLORITE, DRY or LITHIUM HYPOCHLORITE-MIXTURES with more than 39 %
available Chlorine (8,8 % available Oxygen)

1472

LITHIUM PEROXIDE

1475

MAGNESIUM PERCHLORATE

1479

OXIDIZING SOLID, N.O.S.

1481

PERCHLORATES, INORGANIC, N.O.S.

1483

PEROXIDES, INORGANIC, N.O.S.

1484

POTASSIUM BROMATE

1485

POTASSIUM CHLORATE

1489

POTASSIUM PERCHLORATE

1491

POTASSIUM PEROXIDE

1494

SODIUM BROMATE

1495

SODIUM CHLORATE

1496

SODIUM CHLORITE

1502

SODIUM PERCHLORATE

1504

SODIUM PEROXIDE

1506

STRONTIUM CHLORATE

1508

STRONTIUM PERCHLORATE

1510

TETRANITROMETHANE

1513

ZINC CHLORATE

1745

BROMINE PENTAFLUORIDE

1746

BROMINE TRIFLUORIDE

1748

CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY or CALCIUM HYPOCHLORITE-MIXTURES with more than 39 %
available Chlorine (8,8 % available Oxygen)

1873

PERCHLORIC ACID with more than 50 % but not more than 72 % acid by mass

2015

HYDROGEN PEROXIDE, STABILIZED or HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION,
STABILIZED, with more than 60 % hydrogen peroxide

2466

POTASSIUM SUPEROXIDE
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UN-Number Substance
2495

IODINE PENTAFLUORIDE

2547

SODIUM SUPEROXIDE

2723

MAGNESIUM CHLORATE

2741

BARIUM HYPOCHLORITE with more than 22 % available Chlorine

2880

CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED or CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE,
with not less than 5,5 % but not more than 10 % water

3085

OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.

3087

OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S.

3098

OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

3099

OXIDIZING LIQUID, TOXIC, N.O.S.

3212

HYPOCHLORITES, INORGANIC, N.O.S.

-

POTASSIUM METAPERIODATE

-

SODIUM METAPERIODATE

-

PERIODINE ACID

ประเภท 5.1B
สารตามรายการขางลางนี้เปนสารที่ทําใหเกิดการออกซิไดซในระดับปานกลาง
UN-Number Substance
1438

ALUMINIUM NITRATE

1446

BARIUM NITRATE

1448

BARIUM PERMANGANATE

1454

CALCIUM NITRATE

1456

CALCIUM PERMANGANATE

1457

CALCIUM PEROXIDE

1458

CHLORATE AND BORATE, MIXTURE

1459

CHLORATE AND MAGNESIUM CHLORIDE, MIXTURE; SOLUTION

1463

CHROMIUM TRIOXIDE; ANHYDROUS

1469

LEAD NITRATE
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UN-Number Substance
1473

MAGNESIUM BROMATE

1476

MAGNESIUM PEROXIDE

1477

NITRATES, INORGANIC, N.O.S.

1479

OXIDIZING SOLID, N.O.S.

1482

PERMANGANATES, INORGANIC, N.O.S.

1486

POTASSIUM NITRATE

1487

POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRITE, MIXTURE

1488

POTASSIUM NITRITE

1490

POTASSIUM PERMANGANATE

1498

SODIUM NITRATE

1199

SODIUM NITRATE and POTASSIUM NITRATE

1500

SODIUM NITRITE

1503

SODIUM PERMANGANATE

1509

STRONTIUM PEROXIDE

1515

ZINC PERMANGANATE

1516

ZINC PEROXIDE

1796

NITRATING ACID MIXTURE

1802

PERCHLORIC ACID, with not more than 50% acid by mass

1826

NITRATING ACID MIXTURE, SPENT with not more than 50% nitric acid

2014

HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, with not less than 20% but not more than 60 %
hydrogen peroxide

2032

NITRIC ACID, RED FUMING

2427

POTASSIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION

2428

SODIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION

2429

CALCIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION

2469

ZINC BROMATE

2573

THALLIUM CHLORATE

2626

CHLORIC ACID; AQUEOUS SOLUTION, with not more than 10% chloric acid
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UN-Number Substance
2627

NITRITES, INORGANIC, N.O.S.

2719

BARIUM BROMATE

2721

COPPER CHLORATE

2722

LITHIUM NITRATE

2726

NICKEL NITRITE

2976

THORIUM NITRATE, SOLID

2381

URANYL NITRATE, SOLID

3084

CORROSIVE SOLID; OXIDIZING, N.O.S.

3085

OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.

3086

TOXIC SOLID; OXIDIZING; N.O.S.

3087

OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S.

3093

CORROSIVE LIQUID; OXIDIZING, N.O.S.

3098

OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

3099

OXIDIZING LIQUID, TOXIC, N.O.S.

3122

TOXIC LIQUID; OXIDIZING; N.O.S.

3139

OXIDIZING LIQUID, N.O.S.

3210

CHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.

3211

PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.

3213

BROMATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.

3214

PERMANGANATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.

3218

NITRATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.

3219

NITRITES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.

3247

SODIUM PEROXOBORATE, ANHYDROUS

-

CHROMYL CHLORIDE

-

POTASSIUM IODATE

-

SODIUM IODATE

1451

CAESIUM NITRATE

1465

DIDYMIUM NITRATE
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UN-Number Substance
1466

FERRIC NITRATE

1474

MAGNESIUM NITRATE

1477

NITRATES, INORGANIC, N.O.S.

1479

OXIDIZING SOLID, N.O.S.

1482

PERMANGANATES, INORGANIC, N.O.S.

1492

POTASSIUM PERSULFATE

1493

SILVER NITRATE

1505

SODIUM PERSULFATE

1507

STRONTIUM NITRATE

1514

ZINC NITRATE

1872

LEAD DIOXIDE

2014

HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, with not less than 20% but not more than 40 %
hydrogen peroxide

2208

CALCIUM HYPOCHLORITE-MXTURES, DRY with more than 10 %, but not more than 39 %
available Chlorine

2464

BERYLLIUM NITRATE

2465

DICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY or DICHLOROISOCYANURIC ACID SALTS

2467

SODIUM PERCARBONATE

2468

TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY

2627

NITRITES, INORGANIC, N.O.S.

2720

CHROMIUM NITRATE

2724

MANGANESE NITRATE

2725

NICKEL NITRATE

2727

THALLIUM NITRATE

2728

ZIRCONIUM NITRATE

3085

OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.

3087

OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S.

3098

OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
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UN-Number Substance
3099

OXIDIZING LIQUID, TOXIC, N.O.S.

3139

OXIDIZING LIQUID, N.O.S.

3210

CHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.

3211

PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.

3213

BROMATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.

3214

PERMANGANATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.

3215

PERSULFATES, INORGANIC, N.O.S.

3216

PERSULFATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.

3217

PERCARBONATES, INORGANIC, N.O.S.

3218

NITRATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.

3219

NITRITES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.

-

SODIUM PERBORATE - MONOHYDRATE

-

IODINE ACID

-

CALCIUM IODATE

-

IODINE PENTOXIDE

ประเภท 5.1C
สาร Ammonia Nitrate และสารผสมที่มี Ammonia Nitrate เปนสวนประกอบ
ประเภท 5.2 สารเปอรออกไซดอินทรีย
เปนสารที่มีพันธะเปอรออกไซด (-o-o-) และสารผสมที่มีปริมารสารเปอรออกไซดอินทรีย อยางนอยรอยละ 5 สาร
ในประเภทการจัดเก็บนี้ มีรายชื่อยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 5.2 ของ UN – Recommendations หรือขอกําหนดวาดวย
การขนสงสินคาอันตรายสําหรับประเทศไทยเลมที่ 1 (Thai Provisions I)
ประเภท 6.1A และ 6.1B สารพิษ
ประเภทการจัดเก็บนี้ครอบคลุมถึงประเภทสารเคมีที่มีเครื่องหมายความเปนอันตราย “T+” และ “T” ซึ่งหมายถึง
สารที่มีพิษมากและสารพิษตามลําดับ ซึ่งติดฉลากที่มีขอความบอกความเสี่ยง R23 ถึง R28 (เปนพิษโดยการหายใจ เปนพิษ
เมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง เปนพิษหากกลืนกิน เปนพิษมากโดยการหายใจ เปนพิษมากเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง เปนพิษมากหาก
กลืนกิน) และ R39 (อันตรายตอรางกายอยางรุนแรงและถาวร) หรือ R48 (เปนอันตรายอยางรุนแรงตอสุขภาพเมื่อไดรับสาร
เปนระยะเวลานาน) ตามกฎระเบียบสารอันตราย และ/หรือเปนสารกอมะเร็ง สารกอกลายพันธุ และสารทําใหเปนหมัน
โดยติดฉลากที่บอกความเสี่ยง R45 (อาจเปนสาเหตุของโรคมะเร็ง) R46 (อาจเปนสาเหตุทําใหเกิดความผิดปรกติ ทาง
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พันธุกรรม) R49 (อาจเปนสาเหตุของโรคมะเร็งหากหายใจเขาไป) R60 (อาจทําใหเปนหมัน) R61 (อาจเปนอันตรายตอเด็กที่
อยูในครรภ) ตามกฎระเบียบสารอันตราย
ประเภท 6.1A สารติดไฟได มีคุณสมบัติเปนพิษ
สารที่เปนพิษมากและสารที่เปนพิษจัดอยูในประเภทการจัดเก็บนี้
-

ของเหลวไวไฟที่ผสมกับน้ําได และมีจุดวาบไฟสูงกวา 55 องศาเซลเซียส

-

ของเหลวไวไฟที่ไมสามารถผสมกับน้ําได และจุดวาบไฟสูงกวา 100 องศาเซลเซียส

-

สารผสมที่เปนน้ําที่มีสวนผสมของสารที่ติดไฟได มีคุณสมบัติเปนพิษ

-

ของแข็งที่มีคาการติดไฟที่ 2, 3, 4 และ 5

ประเภท 6.1B สารไมติดไฟ มีคุณสมบัติเปนพิษ
สารที่เปนพิษมากและสารที่เปนพิษจัดอยูในประเภทการจัดเก็บนี้
-

ของเหลวไมติดไฟ ยกเวนสารผสมที่เปนน้ําที่มีสวนผสมของสารที่ติดไฟได มีคุณสมบัติเปนพิษ

-

ของแข็งที่มีคาการติดไฟที่ 1

ประเภท 6.2 สารติดเชื้อ
เปนสารที่มีจุลชีพชนิดตาง ๆ ที่ยังมีชีวิตอยูซึ่งเปนหรือสันนิษฐานวาเปนสาเหตุของโรคตาง ๆ ที่เกิดกับมนุษยและ
สัตว จุลชีพเหลานี้ไดแก เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ริกเก็ตเซีย ปรสิต เชื้อรา รวมทั้งจุลชีพพันธุใหม ๆ ที่ไดจากการผสมกันเอง การ
ผสมขามสายพันธุ หรือการกลายพันธุ
ประเภทการจัดเก็บนี้ครอบคลุมถึงสารในสินคาอันตรายประเภทที่ 6.2 ของกฎระเบียบการขนสง
ประเภท 7 วัสดุกัมมันตรังสี
ประเภทการจัดเก็บนี้ครอบคลุมถึงสารที่จําแนกอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 7 ของ UN – Recommendations
หรือขอกําหนดวาดวยการขนสงสินคาอันตรายสําหรับประเทศไทยเลมที่ 1 (Thai Provisions I)
ประเภท 8A และ 8B สารกัดกรอน
ประเภทการจัดเก็บนี้ครอบคลุมถึงสารที่มีสัญลักษณความเปนอันตราย C และขอความที่บอกความเสี่ยง R34 (ทํา
ใหผิวหนังไหม) หรือ R35 (ทําใหผิวหนังไหมอยางรุนแรง) ตามที่ระบุกฎระเบียบสารอันตราย และยังครอบคลุมถึงสารที่
จําแนกอยูสินคาอันตรายประเภทที่ 8 ตามขอกําหนด ADR / RID หรือขอกําหนดวาดวยการขนสงสินคาอันตรายทางถนน/
ทางรถไฟสําหรับประเทศไทย (Thai Provision II)
มีขอนาสังเกตวา สารที่จําแนกอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 8 ตามกฎหมายการขนสง ไมจําเปนตองจําแนกอยู
ในประเภทการจัดเก็บที่ 8 โดยอัตโนมัติ เนื่องจากคาจุดวาบไฟอาจทําใหตองจําแนกอยูในประเภทการจัดเก็บที่ 3A หรือ 3B
ประเภทการจัดเก็บนี้แบงยอยออกเปน สารที่มีคุณสมบัติติดไฟไดกับสารที่ไมติดไฟ
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ประเภท 8A สารติดไฟได มีฤทธิ์กัดกรอน
ประเภทการจัดเก็บนี้ประกอบดวยสารดังตอไปนี้
-

ของเหลวติดไฟที่ผสมกับน้ําได และมีจุดวาบไฟสูงกวา 55 องศาเซลเซียส

-

ของเหลวติดไฟที่ไมสามารถผสมกับน้ําได และมีจุดวาบไฟสูงกวา 100 องศาเซลเซียส

-

ของแข็งที่มีคาการติดไฟที่ 2, 3, 4 และ 5

ประเภท 8B สารไมติดไฟ มีฤทธิ์กัดกรอน
ประเภทการจัดเก็บนี้ประกอบดวยสารดังตอไปนี้
-

ของเหลวไมติดไฟ

-

ของแข็งที่มีคาการติดไฟที่ 1

ประเภท 9 (ไมนํามาใช)
ประเภท10 ของเหลวติดไฟได (ที่ไมจําแนกอยูในประเภทการจัดเก็บที่ 3A หรือ 3B)
ของเหลวติดไฟไดที่มีความดันไอสูงสุด 3 บาร ที่ 50 องศาเซลเซียสและมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
-

ของเหลวติดไฟที่ผสมกับน้ําได และมีจุดวาบไฟสูงกวา 55 องศาเซลเซียส

-

ของเหลวติดไฟที่ไมสามารถผสมกับน้ําได และมีจุดวาบไฟสูงกวา 100 องศาเซลเซียส

ในกรณีที่เปนของเหลวไวไฟที่มีความหนืดสูง ใหพิจารณาหมายเหตุที่ระบุไวในประเภทการจัดเก็บที่ 3A
ทั้งนี้ใหรวมถึงสินคาอันตรายประเภทที่ 6.1 (กลุมการบรรจุที่ III) ของขอกําหนดวาดวยการขนสงสินคาอันตราย
สําหรับประเทศไทย (เลมที่ 1) สารที่จําแนกภายใตกฎระเบียบสารอันตรายที่มีสัญลักษณความเปนอันตราย Xn (เปน
อันตรายตอสุขภาพ) หรือสัญลักษณ Xi (ระคายเคือง) หรือสัญลักษณ N (เปนพิษตอสิ่งแวดลอม) หรือสารที่ไมเปนสินคา
อันตรายหรือไมเขาขายกฎระเบียบใด ๆ
ประเภท 11 ของแข็งติดไฟได
เกณฑสําหรับพิจารณาความสามารถในการติดไฟจําแนกไดจากคาการติดไฟ (Combustion Number) ตั้งแต 2, 3,
4 และ 5 (การทดลองทําที่อุณหภูมิหอง) สารที่มีคาการติด 5 จําแนกอยูในประเภทการจัดเก็บนี้ หากวาไมเปนไปตามเกณฑ
ของประเภทการจัดเก็บที่ 4.1B
ทั้งนี้ใหรวมถึงสารที่จําแนกอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 6.1 (กลุมการบรรจุที่ III) ตามขอกําหนด ADR / RID
หรือขอกําหนดวาดวยการขนสงสินคาอันตรายทางถนน/ทางรถไฟสําหรับประเทศไทย (Thai Provision II) สารที่จําแนก
ภายใตกฎระเบียบสารอันตรายที่มีสัญลักษณความเปนอันตราย Xn (เปนอันตรายตอสุขภาพ) หรือสัญลักษณ Xi (ระคาย
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เคือง) หรือสัญลักษณ N (เปนพิษตอสิ่งแวดลอม) หรือสารที่ไมเปนสินคาอันตรายหรือไมเขาขายกฎระเบียบใด ๆ ถาสาร
เหลานี้เปนสารติดไฟได
ประเภท 12 ของเหลวไมติดไฟ
เปนสารที่ไมติดไฟ หรือมีความสามารถในการติดไฟต่ํามาก ซึ่งทั้งตัวสารและบรรจุภัณฑไมกอใหเกิดการลุกลาม
ของไฟ ทั้งนี้รวมถึงสินคาอันตรายประเภทที่ 6.1 (กลุมการบรรจุที่ III) ของขอกําหนดวาดวยการขนสงสินคาอันตรายสําหรับ
ประเทศไทย (เลมที่ 1) สารที่จําแนกภายใตกฎระเบียบสารอันตรายที่มีสัญลักษณความเปนอันตราย Xn (เปนอันตรายตอ
สุขภาพ) หรือสัญลักษณ Xi (ระคายเคือง) หรือสัญลักษณ N (เปนพิษตอสิ่งแวดลอม) หรือสารที่ไมเปนสินคาอันตรายหรือไม
เขาขายกฎระเบียบใด ๆ
ประเภทที่ 13 ของแข็งไมติดไฟ
เปนสารที่ไมติดไฟ หรือมีความสามารถในการติดไฟต่ํามาก ซึ่งทั้งตัวสารและบรรจุภัณฑไมกอใหเกิดการลุกลาม
ของไฟ ทั้งนี้รวมถึงสินคาอันตรายประเภทที่ 6.1 (กลุมการบรรจุที่ III) ของขอกําหนดวาดวยการขนสงสินคาอันตรายสําหรับ
ประเทศไทย (เลมที่ 1) สารที่จําแนกภายใตกฎระเบียบสารอันตรายที่มีสัญลักษณความเปนอันตราย Xn (เปนอันตรายตอ
สุขภาพ) หรือสัญลักษณ Xi (ระคายเคือง) หรือสัญลักษณ N (เปนพิษตอสิ่งแวดลอม) หรือสารที่ไมเปนสินคาอันตรายหรือไม
เขาขายกฎระเบียบใด
A 10.4 กฎสําหรับการจัดเก็บแบบคละ
A 10.4.1 กฎทัว่ ไป
ในตารางการจัดเก็บแบบคละ (A.10.4.5) มีการแสดงใหทราบวาแตละประเภทการจัดเก็บนั้น
-

สามารถจัดเก็บดวยกันกับประเภทการจัดเก็บอื่นไดหรือไม โดยไมผิดหลักการ

-

หามจัดเก็บดวยกันกับประเภทอื่นหรือไม (ตองจัดเก็บแยกบริเวณ) หรือ

-

มีขอจํากัดในการที่จะจัดเก็บดวยกันหรือไม (สามารถนํามาเก็บในอาคารเดียวกันแตตองมีมาตรการในการ
จัดเก็บแยกหางกัน)

การจัดเก็บแบบคละของสารที่อยูในประเภทเดียวกันหรือตางประเภท สามารถกระทําได ถาไดปฏิบัติใหเปนไป
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว (เชน สามารถใชอุปกรณเครื่องดับเพลิงชนิดเดียวกันไดสําหรับสารทุกตัวที่จัดเก็บหรือมีการจัดเก็บ
ภายใตสภาวะอุณหภูมิเดียวกัน)
การจัดเก็บแบบคละในที่นี้หมายถึงการจัดเก็บสารเคมีตั้งแต 2 ประเภทขึ้นไป โดยปราศจากการกอสรางเพิ่มเติม
ใด ๆ และ ไมมีมาตรการในการปฏิบัติงานหรือมาตรการปองกันทางเทคนิคเพิ่มเติมสําหรับการจัดเก็บแยกหางออกจากกัน
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A.10.4.2 การจัดเก็บแบบแยกบริเวณ (Separated storage)
การจัดเก็บแบบแยกบริเวณหมายถึงการจัดเก็บสารในพื้นที่การจัดเก็บที่ตางกันพื้นที่การจัดเก็บเปนสวนหนึ่งของ
ซึ่งอาคารคลังสินคาที่
-

อยูในอาคาร (ซึ่งอยูภายในคลังสินคาเดียวกัน) จะถูกแยกออกจากหองอื่น ๆ โดยอยางนอยตองมีผนังและ
ฝาทนไฟ (อยางนอยที่สุดตอง F 90)

-

อยูกลางแจง (ภายนอกอาคารคลังสินคา) จะถูกแยกออกจากบริเวณอื่นดวยระยะทางที่เหมาะสม (เชน 5
เมตรระหวางสารไวไฟกับสารไมไวไฟ หรือ 10 เมตร ระหวางสาร (อันตราย) อื่น ๆ หรือโดยการกั้นดวย
กําแพงทนไฟ (อยางนอยที่สุดตอง F90)

การจัดเก็บแบบแยกบริเวณมีความจําเปนในการลดความเสี่ยงในระหวางการจัดเก็บ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นจากการ
สัมผัสของสารเคมีตางประเภทการจัดเก็บการ
A.10.4.3 การจัดเก็บแยกหาง (Segregated storage)
การจัดเก็บแยกหางหมายถึงการจัดเก็บสารในพื้นที่การจัดเก็บเดียวกัน ถาสารเหลานั้นมีการจัดเก็บแยกหางออก
จากกันใน ระยะทางที่ปลอดภัยหรือมีตัวกั้น (เชนกําแพง หรือ สารที่ไมลุกติดไฟในประเภทการจัดเก็บที่ 12 หรือ 13) หรือเก็บ
ในตูที่ทําจากสารไมลุกติดไฟ
โดยหลักการแลวสารที่อยูในประเภทเดียวกัน อาจจัดเก็บรวมกันไดในพื้นที่การจัดเก็บเดียวกัน ขอยกเวนสําหรับ
หลักการดังกลาวนี้เปนกรณีซึ่งตองมีการนําเอากฎระเบียบการจัดเก็บเฉพาะ เชน กฎระเบียบสําหรับวัตถุระเบิดหรือสารเปอร
ออกไซดอินทรีย และสารไวไฟมาพิจารณาดวย
การจัดเก็บแบบแยกหางภายในพื้นที่จัดเก็บเดียวกันอาจมีความจําเปน ตัวอยางเชน เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะ
ของสารแตละตัวที่อยูในประเภทการจัดเก็บเดียวกันหรือของสารที่อยูในประเภทการจัดเก็บอื่น ๆ ทั้งนี้ในการจัดเก็บแบบคละ
สามารถทําไดหากปฏิบัติตามตารางการจัดเก็บแบบคละ (A.10.4.5)
ขอมูลคุณสมบัติตาง ๆ ของสารสามารถหาไดจาก
- จากขอความที่บอกความเสี่ยง (R-phrase) และขอความที่บอกมาตรการความปลอดภัย (S-phrase) ที่ระบุ
ในฉลากตามกฎขอบังคับเกี่ยวกับสารอันตราย
-

จากขอมูลเฉพาะดานความปลอดภัยของสาร เชน จาก MSDS
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A.10.4.4 ขอยกเวนสําหรับตารางการจัดเก็บแบบคละ
ขอยกเวนตอไปนี้ใชกับกฎการจัดเก็บแบบคละที่เปนไปตาม
-

กฎพิเศษสําหรับการจัดเก็บสารเพิ่มเติมปริมาณนอยในโกดังที่มีปริมาณการจัดเก็บมากกวา 5 ตันและ

-

กฎพิเศษสําหรับการจัดเก็บสารปริมาณนอยในโกดังที่มีปริมาณการจัดเก็บไมเกิน 5 ตัน

ในกรณีขางตนนี้ ใหสรุปวาการจัดเก็บแบบคละไมกอใหเกิดการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยง
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A.10.4.5 ตารางการจัดเก็บแบบคละ
การจัดเก็บแบบคละของสารที่อยูในประเภทเดียวกันหรือตางประเภท สามารถกระทําได ถาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว (เชน สามารถใชอุปกรณเครื่องดับเพลิงชนิดเดียวกันไดสําหรับสารทุกตัวที่จัดเก็บหรือมีการจัดเก็บภายใต
สภาวะอุณหภูมิเดียวกัน)
Storage class
Explosive substances
Compressed, liquefied and
dissolved gases
Pressurized small gas containers
Flammable liquids
Flammable liquids
Flammable solids
Spontaneously combustible
substances
Substances that form flammable
gases in contact with water
Oxidizing substances

Organic peroxides
Combustible toxic substances
Non-combustible toxic substances
Infectious substances
Radioactive substances
Combustible corrosive substances
Non-combustible corrosive
substances
Combustible liquids
(unless 3 A or 3 B)
Combustible solids
Non-combustible liquids
Non-combustible solids

1
2A

1
17
-

2A
17

2B
4

2B
3A
3B
4.1 A
4.1 B
4.2

-

4
-

1
1
-

4.3

-

-

5.1 A
5.1 B
5.1 C
5.2
6.1 A
6.1 B
6.2
7
8A
8B

-

10
11
12
13

Mixed storage is permitted in principle

3A
-

3B
-

4.1A
-

4.1B
-

4.2
-

4.3
-

5.1A
-

5.1B
-

5.1C
10

5.2
-

6.1A
-

6.1B
-

6.2
-

7
18

8A
5

8B
-

10
-

11
5

12
-

13
-

1
17

1

4

4
4
4

-

-

7
14
13
-

6

6
3

6

6

-

18
18
18
18
18

4
9

8
-

-

4
9
12

12

12

12

12

12

-

10
-

2
-

12
4
-

4
12

2

-

12
17
12
-

4

4

4

4

-

-

4

-

4

4

-

-

-

-

-

-

-

18

4

4

4

4

4

10
18
5

10
2
2
18
4
4

-

-

18
4
4

18
4
4

17
-

15
-

15
-

-

11
10
-

10
-

11
10
16

10
16

18

18

18

18

11
10
16
3
3
18

10
16

18

18
18
18
18
-

-

-

10
17
18
10
10

-

7

13
8
18

-

-

14
12
12

18

18

-

-

6

12

4

4

-

10

16

-

5

6
6
6

12
12
12

4

4
4

-

10
10
10

16
16
16

18
9
9

3

18

Number

4

10
15
15
18
-

3

3

Mixed storage is permitted only with restrictions (see number)
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-

18
18

-

18

-

18
18
18
-

Separate storage is required
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หมายเหตุสําหรับตาราง
1. การเก็บแบบคละของของเหลวไวไฟและภาชนะบรรจุกาซภายใตความดัน (กระปองสเปรย) สามารถทําไดตาม
เงื่อนไขตอไปนี้
บริเวณหองที่เก็บจะตองมีการระบายอากาศทีด่ ีและ ปริมาณการจัดเก็บที่ทําไดทั้งหมดตองไมเกินรอยละ 60 ของ
พื้นที่ที่ใชจัดเก็บทั้งหมด
ปริมาณรวมของของเหลวไวไฟและเนื้อสารทีอ่ ยูในกระปองสเปรยตองไมเกิน 100,000 ลิตร
2. ภาชนะบรรจุกาซภายใตความดันสามารถจัดเก็บดวยกันไดกับสารพิษที่เปนพิษมากกับสารพิษ ภายใตเงื่อนไข
ตอไปนี้
ขนาดของบริเวณหองทนไฟตองไมเกิน 60 ตารางเมตร และปริมาณการจัดเก็บสูงสุดของสารตองไมเกินรอยละ 60
ของปริมาณการจัดเก็บทั้งหมด อุณหภูมิของหองตองไมเกิน 50 องศาเซลเซียส หองตองมีการระบายอากาศทีด่ ีและ
มีทางออกฉุกเฉิน 2 ทาง ที่ทางออกฉุกเฉินแตละจุดตองมีอุปกรณถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแหง ABC ขนาด 6
กิโลกรัม 1 ถัง ถาบริเวณหองใหญกวา 60 ตารางเมตร จะตองจัดใหมีการจัดเก็บแบบแยกหางดวยมาตรการปองกัน
ที่เหมาะสมหรือใหทําการจัดเก็บแบบแยกบริเวณ
3. วัสดุที่กอใหเกิดการลุกติดไฟหรือแพรกระจายของไฟไดอยางรวดเร็ว เชน วัสดุที่ทําบรรจุภัณฑ ควรจัดเก็บแยก
บริเวณออกไปจากสารพิษหรือของเหลวไวไฟ
4. การจัดเก็บแบบคละ สามารถกระทําไดหากสารไมกอใหเกิดปฏิกิริยาตอกันในกรณีที่มีอุบตั เิ หตุเกิดขึ้น ทั้งนี้สามารถ
ทําการจัดเก็บแบบแยกหาง เชน แยกออกจากกันโดยมีกําแพงกั้น เวนระยะปลอดภัยใหหางมาก เก็บในบอกักเก็บ
แยกจากกัน หรือในตูเก็บที่ปลอดภัย
5. ในหองที่มที อกาซบรรจุกาซภายใตความดันอยูไมเกิน 50 ทอ ซึ่งในจํานวนดังกลาวเปนทอกาซภายใตความดันที่
ไวไฟ หรือที่เปนสารออกซิไดส หรือทีเ่ ปนพิษรุนแรงได แตตองไมเกิน 25 ทอ สารทีล่ ุกติดไฟได (ยกเวนของเหลว
ไวไฟ)อาจนํามาเก็บรวมได หากพื้นทีจ่ ัดเก็บสําหรับทอกาซบรรจุกาซภายใตความดันมีการแยกบริเวณดวยกําแพง
ที่ทําดวยวัสดุไมลกุ ติดไฟที่มีความสูงอยางนอย 2 เมตร และมีระยะหางระหวางผนังกับสารที่ลุกติดไฟไดอยางนอย
5 เมตร
6. การจัดเก็บแบบคละสามารถทําได ถาขอกําหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยสําหรับสินคาคงคลังทั้งหมดถูกทําให
สอดคลองกับขอกําหนดของการจัดเก็บในประเภท 2B
7. การจัดเก็บแบบคละสามารถทําไดสาํ หรับของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟสูงกวา 61 องศาเซลเซียสโดยมีเงื่อนไขวาการ
จัดเก็บแบบคละไมกอใหเกิดปฏิกิริยาทีเ่ ปนอันตราย (การลุกติดไฟ และหรือการเกิดความรอนสูง การเกิดสารไม

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

เสถียร หรือการเพิ่มขึน้ ของความดันที่เปนอันตราย) ในกรณีนี้จะตองมีระยะหางที่ปลอดภัย (5 เมตร) ระหวางสินคา
เหลานัน้
สารพิษที่ตดิ ไฟได อาจนํามาเก็บรวมกับสารทีจ่ ัดเก็บในประเภท 4.1B
ในสถานทีท่ ี่อนุญาตใหจัดเก็บของเหลวไวไฟ ตองไมจัดเก็บสารกัดกรอนทีอ่ ยูในภาชนะทีแ่ ตกไดดวยกันกับ
ของเหลวไวไฟในหองเดียวกัน แตไมนํามาตรการในขอนี้มาใชหากสารในหองจัดเก็บมีการแยกหางกันมากพอทีจ่ ะ
ไมสามารถทําปฏิกิริยาซึ่งกันและกันไดในกรณีเกิดอุบัตเิ หตุ
สามารถทําการจัดเก็บแบบคละได ยกเวนกับกาซไวไฟ
(สํารอง)
สารที่อยูในกลุมการจัดเก็บ I-III ของกฎระเบียบสําหรับวัตถุระเบิดที่ 2 สามารถเก็บรวมกับสารอื่นได ถาระยะหางที่
ปลอดภัยซึ่งจัดไวเพื่อปองกันอันตรายทีจ่ ะมีตอ บริเวณโดยรอบ อาคารคลังสินคามีพอเพียงหรืออาจตองกําหนดให
มากขึ้น ซึ่งตองตรวจสอบเปนกรณี ๆ ไป
สามารถทําการจัดเก็บสารแบบคละระหวางสารในประเภทการจัดเก็บที่ 5.2 กับของแข็งไวไฟสูง
สามารถทําการจัดเก็บสารแบบคละระหวางดินขับและตัวจุดชนวน (radical initiators) ถาสารเหลานี้ไมมีสวนผสม
ของโลหะหนัก
สารออกซิไดสที่อยูในประเภทการจัดเก็บที่ 5.1B สามารถเก็บรวมกับสารพิษ หรือสารทีเ่ ปนพิษรุนแรงไดมากถึง 20
ตัน โดยมีมาตรการดังนี้ :
อาคารคลังสินคาตองมีระบบเตือนภัยไฟไหม ระบบดับเพลิงอัตโนมัตแิ ละทีมผจญเพลิงระดับกึ่งมืออาชีพของบริษัท
(เปนลูกจาง ทําหนาทีด่ ับเพลิงอยางเดียว โดยใชอุปกรณของโรงงาน) ถามีสารไมถึง 1 ตัน ไมตองมีมาตรการเสริม
ดังกลาว
ในการเก็บสารเปอรออกไซดอนิ ทรียรวมกันกับสารอื่น มีความจําเปนทีต่ องตรวจสอบในแตละกรณีวา ระยะหาง
ปลอดภัยที่ไดกําหนดขึน้ เพื่อปองกันโอกาสที่จะเกิดอันตรายตอบริเวณโดยรอบ อาคารคลังสินคามีพอเพียงหรืออาจ
ตองกําหนดใหมากขึน้
ตองนําขอกําหนดเฉพาะตามกฎหมายในการจัดเก็บมาพิจารณา
วัสดุกัมมันตรังสี ตองแยกพิจารณาใหสอดคลองตามอนุกรมความปลอดภัยของ IAEA และตามการใหความ
เห็นชอบของพนักงานเจาหนาที.่
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A.10.4.6 กฎพิเศษสําหรับการจัดเก็บแบบคละของสารอันตรายที่มีปริมาณนอยในคลังสินคา
กฎระเบียบนี้ใชกับพื้นที่การจัดเก็บสารอันตรายที่มีปริมาณนอย โดยจะอนุญาตใหจัดเก็บสารอันตรายในประเภทการ
จัดเก็บจําเพาะที่มีปริมาณนอยรวมกันกับสารในประเภทการจัดเก็บอื่น ๆ บางประเภทมีปริมาณมากได ซึ่งโดยทั่วไปการจัดเก็บ
แบบคละสําหรับกรณีนี้ไมอนุญาตใหทําไดหรือหามไมใหนํามาจัดเก็บคละกันตามที่ไดระบุในตารางการจัดเก็บแบบคละในขอ
A.10.4.5
สําหรับสารที่อยูในประเภทการจัดเก็บที่ 1, 2A, 4.1A, 4.2, 5.1A, 6.2 และ 7 ใหปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ระบุในตาราง
A.10.4.5. (ตารางการจัดเก็บแบบคละ) สําหรับสารอื่น สามารถนํามาเก็บไดในปริมาณที่กําหนดตามตารางขางลาง
ประเภท
การ
จัดเก็บ
1
2A
2B
3A

3B
4.1A
4.1B
4.2
4.3
5.1A
5.1B
5.1C
5.2

6.1A
6.1B
6.2

คลังสินคาที่จัดเก็บไดไมเกิน 5000 kg
500 กระปอง
ของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟต่ํากวา 21 องศา
เซลเซียส จํานวน100 ลิตร
ของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟระหวาง 21 ถึง 55
องศาเซลเซียส จํานวน 200 ลิตร
นอยกวา 5000 กก.
200 กก.
200 กก.
200 กก.
100 กก.
100 กก (ในบรรจุภัณฑขนาดเล็กที่มีของแข็ง
บรรจุอยูนอยกวา 100 กรัม และสําหรับของเหลว
บรรจุอยูนอยกวา 25 มล. เทานั้น)
50 กก.
200 กก.
-

คลังสินคาที่จัดเก็บไดเกิน 5000 kg
500 กระปอง
ของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟต่ํากวา 21 องศา
เซลเซียส จํานวน100 ลิตร
ของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟระหวาง 21 ถึง 55
องศาเซลเซียส จํานวน 200 ลิตร
5000 กก.
200 กก.
200 กก.
-

50 กก.
200 กก.
-
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ประเภท
การ
จัดเก็บ
7
8A
8B
10
11
12
13

คลังสินคาที่จัดเก็บไดไมเกิน 5000 kg
นอยกวา 5000 กก.
นอยกวา 5000 กก.
นอยกวา 5000 กก.
นอยกวา 5000 กก.
นอยกวา 5000 กก.
นอยกวา 5000 กก.

คลังสินคาที่จัดเก็บไดเกิน 5000 kg
5000 กก.
5000 กก.
5000 กก.
5000 กก.
5000 กก.
5000 กก.

หมายเหตุ: ผูประกอบการตองดําเนินการใหแนใจวาสารที่จะนํามาจัดเก็บคละจะตองไมทําปฏิกิริยาหรือลุกติดไฟไดเองซึ่งกัน
และกันในคลังสินคา ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถดําเนินการปองกันไดโดยใชมาตรการดานความปลอดภัย
ตาง ๆ เชน เวนระยะหางปลอดภัย (อยางนอย 3 เมตร) หรือเก็บในตูเก็บสารนิรภัย หรืออุปกรณ/หองกักเก็บแยก
บริเวณ เปนตน
ปริมาณที่อนุญาตสําหรับการจัดเก็บสารประเภทที่ 3A อาจเก็บไดมากขึ้นถามีมาตรการปองกัน (เชนระบบปองกัน
ไฟและการระเบิด) ที่เพียงพอ
A.11 คําแนะนําในการปฏิบัติงาน
อางอิงกฎระเบียบขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป
กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี
กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

89/391/EEC
98/24/EC
92/58/EC
2001/58/EC
GefStoffV
TRGS 440
TRGS 555
ZH 1/124
29CFR1926, §1926.64

นายจางตองจัดทําคําแนะนําวิธีการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความปลอดภัยสําหรับการจัดเก็บและจัดการสินคาอันตราย
และสารอันตรายตางๆ สําหรับรายละเอียดขอมูลที่จําเปนผูประกอบการอาจขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญที่มีความรูเกี่ยวกับ
สารเคมีนั้น ๆ

คําแนะนําวิธีการปฏิบัติงานควรใหขอมูลที่เกี่ยวของกับ
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- คุณสมบัติเฉพาะของสินคาและสารอันตราย
- ความเสี่ยงที่เปนไปได
- ความเสี่ยงตาง ๆ ที่มีตอมนุษย
- ความเสี่ยงตาง ๆ ที่มีตอสิ่งแวดลอม
- การปฏิบัติในกรณีที่เกิดการหกรั่วไหล
- การปฏิบัติในกรณีที่เกิดเพลิงไหม
- การปฐมพยาบาล
- มาตรการดานสุขอนามัย
- การกําจัดของเสีย
ขอมูลอีกมากสามารถหาไดจากเอกสารความปลอดภัยในการใชสาร (MSDS)
A.11.1 ชนิดของคําแนะนําในการปฏิบัติงาน
คําแนะนําวิธีการปฏิบัติงานแบงออกเปน 2 ชนิดคือ คําแนะนําวิธีการปฏิบัติงานกับสารเคมีแตละชนิด (สารเคมีหรือ
ผลิตภัณฑ) และคําแนะนําวิธีการปฏิบัติงานกับกลุมสารเคมีซึ่งมีคุณสมบัติคลายกัน
คําแนะนําวิธีการปฏิบัติงานทั้งหมดเกี่ยวของจะตองจัดทําเปนรูปเลมเพื่อใหลูกจางรูวาจะควบคุมและดูแลเคมีภัณฑ
อยางไร
คําแนะนําวิธีการปฏิบัติงานทั้งหมดที่เกี่ยวของตองเขาใจงายสําหรับลูกจางทุกคน ซึ่งหมายความวาจะตองมีทั้งฉบับ
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย และตองมีรูปภาพประกอบ คําแนะนําวิธีการปฏิบัติงานเหลานี้ตองจัดเก็บอยูที่คลังสินคาตาง ๆ ที่
ซึ่งลูกจางสามารถเห็นไดงาย
ลูกจางทุกคนตองปฏิบัติตามคําแนะนําวิธีการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานประจําวันของตน
ขอมูลในคําแนะนําวิธีการปฏิบัติงานนั้นจะตองมีความถูกตองและละเอียดชัดเจน สิ่งที่ตองการใหพนักงานปฏิบัติ
ตองใชคําวา “ตอง” สิ่งที่หามไมใหพนักงานปฏิบัติตองใชคําวา “หาม”
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A.11.2 ตัวอยางคําแนะนําในการปฏิบัติงาน

คําแนะนําในการปฏิบัติงาน
สถานที่ทํางาน: คลังสินคา

อาคาร F 496 และ F 471
ที่สําหรับจัดเก็บสินคาในรูปหีบหอ

ชื่อสาร
CAS- No.

ของเหลวไวไฟและของเหลวเปนพิษ
ความเสี่ยงตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
เปนพิษโดยการหายใจ สัมผัสผิวหนัง และกลืนกิน
ไวไฟสูง
ระคายเคืองตอตา ตอระบบทางเดินหายใจและตอผิวหนัง
มีความเปนไปไดทจี่ ะเกิดความเสีย่ งอันตรายตอรางกายอยางถาวร
อาจทําใหเกิดการแพโดยการหายใจและ อาจทําใหเกิดการแพโดยการสัมผัสถูกผิวหนัง
เกิดสวนผสมของกาซและอากาศที่อาจระเบิดได
เปนพิษตอสิ่งแวดลอมในน้ํา

-

ขอควรระวังดานความปลอดภัย
ตองปดภาชนะบรรจุใหสนิท
ตองเก็บภาชนะบรรจุในที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี
สวมแวนตานิรภัย
สวมถุงมือนิรภัยที่ทําดวยโพลีคลอโรพรีน ถุงมือยางไนไตร หรืออื่น ๆ
ในกรณีหกรั่วไหลตองใชเครื่องชวยหายใจ
ในกรณีหกรั่วไหลตองสวมใสชุดปองกัน
เก็บใหหางจากแหลงกําเนิดประกายไฟ - หามสูบบุหรี่
ไมหายใจเอากาซ/ฟูม/ไอระเหย/ละออง เขาไป
หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางผิวหนังและทางตา
ใชมาตรการปองกันการเกิดไฟฟาสถิต
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสาร - ใหศกึ ษาขอแนะนํากอนใชงาน

-

-

การปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม: เริ่มผจญเพลิงโดยใชถงั ดับเพลิง
แจงหัวหนางานทันทีเพื่อเรียกพนักงานดับเพลิง
ใหใชสารดับเพลิงประเภทคารบอนไดออกไซดหรือผงเคมีแหง
ใหใชอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจ

ในกรณีหกรั่วไหล: ออกจากพื้นทีทันที
แจงหัวหนางาน
ปองกันไมใหของเหลวไหลลงสูรางระบายน้ํา

การปฐมพยาบาล
-

-

-

ติดตอผูปฐมพยาบาลทันที
ดําเนินการปฐมพยาบาลจนกวาแพทยจะมาถึง
นําผูบาดเจ็บใหอยูในที่มีอากาศบริสุทธ
ลางตาดวยน้ําปริมาณมาก
ลางผิวหนังดวยน้ําปริมาณมากและสบู
ถอดเสื้อผาที่ปนเปอนออกทันที

การกําจัดของเสีย
-

กําจัดสารที่หกหรือรั่วไหลและใชวัสดุดูดซับตามคําแนะนําใน MSDS

-

หามลางสารในรางระบายน้ําหรือบอกักเก็บน้ําดับเพลิงทีใ่ ชแลว
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A.11.3 รูปสัญลักษณและปายสําหรับคําแนะนําในการปฏิบัติงานและขอมูลความปลอดภัย
ปายเตือนเพื่อความปลอดภัยและ/หรือสุขอนามัย หมายถึงปายที่บอกจุดประสงคเฉพาะ กิจกรรมหรือสถานการณ
และใหขอมูลหรือคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยและ/หรือสุขอนามัยในสถานที่ทํางาน โดยวิธีการใชสีรวมกับสัญลักษณ
ดังนี้
ปายหาม (Prohibition Signs) หมายถึง ปายหามการปฏิบัติที่จะกอหรือเปนสาเหตุใหเกิดอันตราย
ปายเตือน (Warning Signs) หมายถึง ปายเตือนใหระวังภัยหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ปายบังคับ (Mandatory Signs) หมายถึง ปายกําหนดใหตองปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ปายทางหนีภัยหรือปฐมพยาบาล หมายถึงปายที่ใหขอมูลเกี่ยวกับทางออกฉุกเฉิน การปฐมพยาบาล หรือ
อุปกรณที่ใชในการกูภัยตาง ๆ
(e) ปายขอมูล หมายถึง ปายที่ใหขอมูล นอกเหนือจากขอ (a) ถึง (d)
(f) สีแสดงความปลอดภัย หมายถึง สีของปายซึ่งใชบอกความหมายเฉพาะ

(a)
(b)
(c)
(d)

นายจางตองจัดเตรียมปายเตือนเพื่อความปลอดภัย และ/หรือสุขอนามัยในสถานที่ที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงอันตรายได
หรือไมสามารถลดอันตรายลงได ไมวาจะดวยมาตรการปองกันทางดานเทคนิค หรือวิธีการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้นมาโดย
องคกรนั้น อีกทั้งตองดูแลใหแนใจวามีปายเหลานี้ในสถานที่ทํางาน
นายจางตองจัดใหมีปายสัญลักษณที่เกี่ยวของกับขอกําหนดในการขนสงทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ําภายในประเทศ
ทางทะเล และทางอากาศตามความเหมาะสมกับรูปแบบการขนสงที่ใชภายในสถานประกอบการและ/หรือบริษัทนั้น โดยทั้งนี้
ตองไมขัดแยงกับขอกําหนดนี้
ควรหลีกเลี่ยงการติดปายจํานวนมาก ในบริเวณใกล ๆ กันพื้นที่ หองหรือภาชนะ/หองปด ซึ่งใชเก็บสารหรือสวนผสมที่
เปนอันตรายในปริมาณมากตองมีการติดปายเตือนที่เหมาะสม
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สี
แดง

ความหมายหรือจุดประสงค
เครื่องหมายหาม

เหลืองหรือ
เหลืองออน
(อําพัน)

เครื่องหมายเตือน

น้ําเงิน

การปฏิบัติเฉพาะ

เขียว

ปายทางออกฉุกเฉิน
ปายปฐมพยาบาล

คําแนะนําและขอมูล
การกระทําที่อันตราย
อุปกรณเตือนภัย
หยุด , หยุดเครื่อง
อุปกรณตัดการเชื่อมติดตอหรือการดําเนินงานใด ๆ
เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
อพยพ
อุปกรณดับเพลิง
การชี้บง และระบุตําแหนง
เครื่องหมายเตือน
ใหระมัดระวัง หรือหาทางปองกัน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติเฉพาะหรือคําสั่งใหปฏิบัติ
ใหสวมใสอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
ประตู ทางออก ทาง เครื่องมืออุปกรณ
สิ่งอํานวยความสะดวก
ไมอันตราย
คืนกลับสูสภาวะปกติ
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A.11.4 ปายหาม
อางอิงกฎระเบียบขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป
กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี
กฎระเบียบขอบังคับของอเมริกา

หามเขา

หามดื่มน้ํา

29CFR1910, §1910 and §1910.145

หามทําใหเกิดไฟหรือหามจุดไฟ

หามรถยกเขา

หามคนเดินผาน

หามใชน้ําในการดับเพลิง
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A.11.5 ปายเตือน
อางอิงกฎระเบียบขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป
กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี
กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

29CFR1910, §1910.144 and §1910.145

สารกัดกรอน

เขตที่มีไอของวัตถุระเบิด

วัตถุระเบิด

สารไวไฟ

อันตรายจากรถยก

สารอันตราย
และระคายเคือง

สารติดเชื้อ

สารออกซิไดส

สารกัมมันตรังสี

สารพิษ
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A.11.6 ปายที่บอกการปฏิบัติเฉพาะหรือปายคําสั่ง

สวมเครื่องลดเสียง

สวมชุด
ปองกันสารเคมี

สวมเครื่อง
ปองกันดวงตา

สวมกระบังหนา

สวมเครื่อง
กรองอากาศ

สวมถุงมือ

เฉพาะคนผานเทานั้น

สวมรองเทานิรภัย
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A.11.7 ปายบอกทางออกฉุกเฉินและปายปฐมพยาบาล

ชุดปฐมพยาบาล

แพทย

ทางหนีไฟ

ที่ชําระลางตา

ที่เก็บเปล

โทรศัพทฉุกเฉิน

ทางออกฉุกเฉิน

ที่ชําระลางฉุกเฉิน
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A.12 การใหขอมูลและการฝกอบรมใหกับพนักงาน
อางอิงกฎระเบียบขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป
กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี

กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

89/391/EC Article 6, 10 and 12
89/654/EC Article 7
92/58/EC Article 7
98/24/EC
GefStoffV
TRGS 500
TRGS 555
ZH 1/7
ZH 1/554
29CFR1910, § 1910.38
29CFR1910, §1910.120
29CFR1910, § 1910.156
29CFR1926, §1926.64

พนักงานที่ไดรับขอมูลและผานการฝกอบรมมาแลวอยางดีจะสามารถมีสวนชวยเหลือในการจัดเก็บสินคาอันตราย
และสารอันตรายอยางปลอดภัย
ผูดูแลคลังสินคาควรไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับวิธีการหาขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับสินคาอันตรายและสารอันตราย
รวมทั้งการจําแนกประเภทของสารดวย
นายจางควรจัดหาขอมูลตอไปนี้แกพนักงาน
-

คุณสมบัติของสินคาอันตรายและสารอันตราย
ชนิดของอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลที่มีอยูและวิธีการใช
ระยะเวลาที่ตองเปลี่ยนอุปกรณปองภัยกันสวนบุคคลชุดใหม
วิธีการใชคําแนะนําในการปฏิบัติงาน
วิธีการตอบโตในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
วิธีการใชเครื่องดับเพลิง
ขอมูลที่สําคัญสําหรับหัวหนางานหรือหนวยดับเพลิงในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

หัวขอของการฝกอบรม
คุณสมบัติของสินคาอันตรายและสารอันตราย

ความถี่ของการฝกอบรม
ปละครั้ง
(ถามีสารเคมีตัวใหมที่มีคุณสมบัติตางกันออกไปจากเดิม ตองแจง
ขอมูลใหพนักงานที่เกี่ยวของทราบทันที)
ปละครั้ง

ชนิดของอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลที่มีอยูและ
วิธีการใช
ระยะเวลาที่ตองเปลี่ยนอุปกรณปองภัยกันสวนบุคคล ปละครั้ง
ชุดใหม
วิธีการใชคําแนะนําในการปฏิบัติงาน
ปละครั้ง
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หัวขอของการฝกอบรม
วิธีการตอบโตในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
วิธีการใชเครื่องดับเพลิง
ขอมูลที่สําคัญสําหรับหัวหนางานหรือหนวยดับเพลิง
ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

ความถี่ของการฝกอบรม
ปละครั้งพรอมกับการซอมแผนฉุกเฉิน
ปละครั้ง
ปละครั้ง

นอกจากนี้พนักงานควรจะมีประสบการณในการปฏิบัติดังตอไปนี้
- วิธีการจัดการเมื่อมีการหกหรือรั่วไหลของสารอันตราย
- วิธีการดับเพลิงโดยใชเครื่องดับเพลิง
- วิธีการตอบโตกับเหตุฉุกเฉิน (การอพยพจากคลังสินคา)
- วิธีการใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล (เชน เครื่องชวยหายใจ เปนตน)
- การอบรมพนักงานขับรถยก
การฝกอบรมภาคปฏิบัติ
วิธีการจัดการเมื่อมีการหกหรือรั่วไหลของสารอันตราย
วิธีการดับเพลิงโดยใชเครื่องดับเพลิง
วิธีการตอบโตกับเหตุฉุกเฉิน (การอพยพจากคลังสินคา)
วิธีการใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล (เชน เครื่องชวยหายใจ
เปนตน)
การอบรมพนักงานขับรถยก

ความถี่ของการฝกอบรม
ปละครั้ง
ปละครั้ง
ปละครั้ง
ปละครั้ง
ปละครั้ง

จําเปนที่จะตองมีการฝกอบรมใหบอยขึ้น ถามีหลักฐานพิสูจนวาพนักงานขาดความรูในเรื่องหนึ่งเรื่องใด
A.13 อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล

อางอิงกฎระเบียบขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป

กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี
กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

80/1107EEC
89/391/EC Article 6, 7 and 9
89/654/EC Article 6
89/656 EEC
89/686/EC
98/24/EC
GefStoffV
TRGS 500
ZH 1/700 to 1/706
29CFR1910, Subpart I
29CFR1926, Subpart E

อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลจะตองปองกันพนักงานจากการสัมผัสโดยตรงกับสินคาอันตรายหรือสารอันตราย การ
สัมผัสสิ่งเหลานั้นอาจทําใหเกิดการเจ็บปวย หรือเปนโรค
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ในขั้นแรกบริษัทตองพิจารณาวา ถาสามารถจัดหาอุปกรณปองกันทางเทคนิคซึ่งจะปองกันลูกจางจากการสัมผัสกับ
สารเคมีโดยตรงได ก็ควรจะติดตั้งอุปกรณทางเทคนิคอยางไรก็ตาม บางครั้งเปนไปไมไดที่จะติดตั้งอุปกรณปองกันทางเทคนิค
เนื่องจากมีขอกําหนดตางกัน ดวยเหตุนี้การสวมใสอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลจึงมีความจําเปน
อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลขั้นพื้นฐานควรมีดังนี้
-

รองเทานิรภัย
ขอกําหนดหลัก
1. หนังชั้นนอก (หนังเรียบ)
2. พื้นรองเทาดานใน (ควรมีชั้นหนาอยางนอย 2
มิลลิเมตร ซึ่งสามารถตานทานสารเคมี น้ํามัน และ
เชื้อเพลิง และถามีความจําเปนก็ตองมีชั้นแผน
เหล็กบาง)
3. พื้นรองเทาจะตองไมลื่น
4. สวนหัวของรองเทาเปนหัวเหล็ก
รายละเอียดอื่น ๆ สามารถหาไดใน EN 344 to 347.

รองเทานิรภัยจะตองมีหัวเหล็กนิรภัย พื้นรองเทาจะตองทนตอสารเคมี โดยเฉพาะกรดและปองกันการเกิดไฟฟาสถิต
หัวเหล็กเปนสิ่งที่จําเปนในการปองกันเทาจากอุบัติเหตุ กรณีที่สิ่งของหนัก ๆ เชน ดรัมหรือ พาเลท หลนลงมาสูพื้น
หรือในขณะที่ผลักและหมุนดรัมอาจทับเทา หัวเหล็กจะปองกันอันตรายที่จะเกิดกับเทา พื้นรองเทาตองมีคุณสมบัติในการ
ปองกันการเกิดไฟฟาสถิตเพื่อหลีกเลี่ยงการที่พื้นรองเทาจะสะสมประจุไฟฟาสถิตและในกรณีที่มีสวนผสมในอากาศที่สามารถ
ระเบิดไดจะทําใหเกิดการคายประจุออกมาและทําใหเกิดการระเบิดขึ้นได พื้นรองเทาจะตองทนตอสารเคมี เพื่อที่จะไมถูก
ทําลายในกรณีที่ไปเหยียบถูกสารเคมีที่หกรั่วไหลบนพื้น ซึ่งหากรองเทาถูกกัดเสียหาย อาจมีสารเคมีไหลเขาไปถูกเทาได (ใน
กรณีที่สารเคมี มีฤทธิ์เปนกรด เทาอาจไหมได)
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-

ชุดทํางาน (ชุดนิรภัย)
ขอกําหนดหลักมีดังนี้
รายละเอียดสามารถพบไดใน EN 368, 369 และ 463 ถึง
468.

ชุดทํางานควรจะทนตอผงฝุน และไมติดไฟงาย ชุดทํางานควรปองกันรางกาย แขนและขาจากสารเคมี ชุดทํางานที่
เหมาะสมขึ้นอยูกับความเสี่ยงในสถานปฏิบัติงาน และวัสดุที่ใชทําชุดขึ้นอยูกับความเสี่ยงในการติดไฟ ถามีความเสี่ยงในการ
ติดไฟ วัสดุตองสามารถทนตอเปลวไฟไดในระยะเวลาหนึ่ง วัสดุของชุดตองทนตอของเหลว และไมใหของเหลวซึมผานเขาไปได
งาย คุณสมบัติของวัสดุเหลานี้ตองไดรับการรับรองจากบริษัทผูผลิต
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-

หมวกนิรภัย

ขอกําหนดหลักมีดังนี้
1. วัสดุตองทนตอแรงกระแทก
2. ตองเหมาะสมกับขนาดและรูปทรงของศีรษะ
รายละเอียดหาไดใน EN 397
ถาหากสินคาถูกจัดเก็บแบบซอนทับกัน หรืออยูบนชั้นวางวรรค หมวกนิรภัยเปนสิ่งสําคัญที่จะปองกันศีรษะจากบรรจุ
ภัณฑที่ตกลงมา หมวกนิรภัยมีอยู 2 ชนิด ไดแก หมวกนิรภัยที่ทําจากพลาสติก (โพลีเอธทีลีน) และที่ทําจากคารบอนไฟเบอร
หมวกนิรภัยที่ทําจากพลาสติกจะมีอายุการใชงานเพียง 5 ป ถาหมวกนิรภัยที่ทําจากพลาสติกมีคุณสมบัติเสื่อมลงอัน
เนื่องมาจากความรอนหรือแสงแดดก็ไมควรใชหมวกนี้อีกตอไป
-

แวนตานิรภัย
แวนตานิรภัยไมควรมีลักษณะดังตอไปนี้
1. มีน้ําหนักมาก
2. ไมแนบสนิท
3. ทําความสะอาดยาก
4. กระจกที่ทําใหการมองเห็นเบี่ยงเบน
5. มีมุมมองจํากัด
6. มีแสงสะทอน
7. กระจกเปนฝาจากไอน้ําได
8. กระจกตองไมถูกทําลายโดยสารเคมี
รายละเอียดหาไดจาก EN 165 ถึง 172

แวนตานิรภัยมีความสําคัญในการปกปองดวงตา ในกรณีที่ทําการบรรจุสารที่มีลักษณะเปนผงฝุนหรือของแข็ง ควร
สวมกระบังหนาในกรณีทําการบรรจุสารที่เปนของเหลว ในการบรรจุหรือเติมวัสดุที่มีคุณสมบัติกัดกรอนและทําใหระคายเคือง
ก็ควรใชกระบังหนา วัสดุที่ใชทําแวนตานิรภัยควรเลือกเอาเฉพาะชนิดที่ใหมีความคงทนตอสารเคมีที่ตองสัมผัส
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-

ถุงมือ (ชนิดที่เหมาะสําหรับการขนถาย เคลื่อนยาย/ทนตอสารเคมี)

ขอกําหนดหลักมีดังนี้
1. กันไมใหสารเคมีซึมผานเขาสูมือได
2. ทนตอสารเคมี
รายละเอียดหาไดใน EN 374

ควรใชถุงมือเพื่อปกปองมือในระหวางการปฏิบัติงาน ถุงมือมีหลายชนิดดวยกัน สําหรับการจัดเก็บและขนถาย
เคลื่อนยายบรรจุภัณฑอาจใชถุงมือที่มีคุณสมบัติเพียงพอในการปองกันนิ้วมือจากการถลอก หรือการบีบ และชวยใหบรรจุ
ภัณฑไมหลุดลื่นออกจากมือ
ในกรณีมีกาซอันตราย ไอระเหย หรือฝุนรั่วไหลออกมา พนักงานที่เขาไปทํางานควรมีหนากากปองกันเพื่อสามารถพา
ตัวออกจากสถานที่ทํางานไดอยางปลอดภัย
นอกจากนี้บริษัทควรจัดหาที่ชําระลางฉุกเฉินและที่ชําระลางตา ในบริเวณที่มีการจัดเก็บสารกัดกรอน ที่ชะลางตาอาจ
ชะลางสารอื่นไดดวย (รายละเอียดหาไดใน MSDS)
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A.14 มาตรการปองกันสุขอนามัย
A.14.1 สุขอนามัยสวนบุคคล
อางอิงกฎระเบียบขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป

98/24/EC

กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี

กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

Gefstoffv,
TRGS 500
ArbStattV
ASR 34/1-5
ASR 35/1-4
ไมมี

กอนเขาทํางาน พนักงานตองสวมชุดทํางานที่จัดให และตองใชชุดปองกันภัยสวนบุคคลที่ไดรับในการทํางาน
ถาพนักงานสัมผัสกับสารเคมีในขณะทํางานและเสื้อผาเปอนสารเคมี ก็ใหทําการเปลี่ยนชุดทํางานใหม อยาทําการ
ลางชุดทํางานในเครื่องซักผาที่ใชที่บาน เพราะเสื้อผาอื่น ๆ จะพลอยถูกปนเปอนกับสารเคมีดวย อีกทั้งน้ําที่ปลอยออกไปสู
ชุมชนก็เปนน้ําที่มีสารปนเปอนออกไป
สารที่มีฤทธิ์กัดกรอนอาจซึมทะลุเนื้อผาและทําใหผิวหนังไหม สารไวไฟในบริเวณที่ทํางานอาจลุกติดไฟจากการไดรับ
พลังงานหรือความรอน อาจทําใหเสื้อผาไหมได
ในระหวางการทํางาน หามไมใหรับประทานหรือดื่มหรือสูบบุหรี่อยางเด็ดขาด
สารเคมีบางสวนเขาไปในรางกายพรอมอาหาร เครื่องดื่ม หรือขณะสูบบุหรี่
กอนพักรับประทานอาหารกลางวัน
ปองกันผิวหนังจากสารเคมี

พนักงานควรลางมือใหสะอาดอยูเสมอ

ถามีสารเคมีปนเปอนที่มืออาจมี
ทางบริษทั ควรจัดหาสบูและครีมทา

หลังเลิกงาน พนักงานตองเปลี่ยนชุดทํางานและตองชําระลางรางกายกอนกลับบาน
สําหรับขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับชุดทํางานและอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล ใหดูในบทที่ 13 (อุปกรณปองกันภัย
สวนบุคคล)
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A.14.2 สุขอนามัยในคลังสินคาและการดูแลรักษา
อางอิงกฎระเบียบขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป

-

กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี

-

กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

29 CFR1910, § 1910.22
29CFR1910, § 1910.176

คลังสินคาและหองทํางาน ตองดูแลใหสะอาดเปนระเบียบและอยูในสภาพถูกสุขลักษณะ พื้นของหองทํางานทุกหอง
ตองดูแลใหสะอาดและแหง ในสถานที่ทํางานที่มีกระบวนการในการใชน้ํามาเกี่ยวของซึ่งจะทําใหพื้นเปยกในขณะทํางาน ก็ให
จัดการดูแลใหแนใจวาทางระบายน้ําอยูในสภาพที่ดี และจัดหาแผนวัสดุมารองใหเดินไปมาไดหรือจัดทําแทนหรือจัดหาเสื่อ
หนามาปูหรือจัดทําแทนยืนที่แหง เทาที่ทางบริษัทสามารถจัดหาไดอยางเหมาะสม
เพื่อใหการทําความสะอาดเปนไปอยางสะดวก พื้นของคลังสินคาทุกชั้น สถานที่ทํางานและชองทางเดิน ตองไมมีตะปู
โผลออกมาจากพื้น หรือมีเศษแหลมของวัตถุ รอง รู หรือแผนไมหลุดมาจากพื้น
กลุมอุตสาหกรรมเคมีในยุโรป เห็นวาควรทําความสะอาดอาคารคลังสินคาหนึ่งครั้งตอสัปดาห
หากมีสารเคมีหกหรือรั่วไหล ตองมีการทําความสะอาดทันที เพื่อปองกันไมใหสารเคมีที่หกหรือรั่วไหลกระจายไป
ตามที่ตาง ๆ เพราะทําใหการทําความสะอาดเปนไปไดอยางยากลําบากมากขึ้นสารเคมีที่หกหรือรั่วไหลตองทําการเก็บรวบรวม
มาบรรจุตามคุณสมบัติของสารนั้น โดยใหสอดคลองกับกฎระเบียบวาดวยสินคาอันตราย บรรจุภัณฑที่ใชบรรจุสารที่หกรั่วไหล
ดังกลาวตองจัดเก็บใหเปนไปตามขอกําหนดวาดวยการจัดเก็บ แมกระทั่งบรรจุภัณฑเปลาที่ชํารุดและยังไมไดทําความสะอาดก็
ตองปดใหสนิทโดยใหอยูในสภาพที่ดีหรือนําไปเก็บในบรรจุภัณฑกอบกู (Salvage packaging) เพื่อที่วาจะไมมีสารเคมีหรือไอ
ระเหยใด ๆ กอใหเกิดอุบัติเหตุได
สิ่งปฏิกูล ของเสีย หรือขยะอันตรายตองกําจัดอยางถูกวิธีตามที่กฎระเบียบกําหนด
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A.15 การตรวจสุขภาพพนักงาน
การตรวจสุขภาพของพนักงาน เปนการตรวจเพื่อดูแลสุขภาพของพนักงานเบื้องตน การตรวจสุขภาพควรทําตั้งแต
กอนจางทํางานและภายหลังจากทํางานไดระยะหนึ่ง
ประการแรกที่นายจางตองการคือ พนักงานที่มีสุขภาพแข็งแรงที่สามารถทํางานตามที่นายจางไดวางแผนไว แตถา
พนักงานเจ็บปวยไมสามารถทํางานนั้นได นายจางตองจัดหางานอื่นสําหรับพนักงานคนนั้นตอไป
ประการที่สอง โรคจากการทํางานสามารถปองกันได การดูแลสุขภาพจะชวยใหพนักงานสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดโรคจากการ
ทํางานและ/หรือสามารถตรวจพบโรคตั้งแตระยะแรก ๆ พนักงานเองควรใชประโยชนจากการตรวจสุขภาพของตน รวมทั้ง
ปรึกษาแพทยเรื่องสุขภาพ
พนักงานทุกคนไมควรเปนโรคที่มีสาเหตุมาจากสารเคมีที่จัดเก็บหรือขนถายเคลื่อนยายภายใน
บริษัทนั้น
นายจางตองมั่นใจวาพนักงานไมไดเจ็บปวยจากโรคใด (ที่มีสาเหตุมาจากสารเคมี) กอนที่จะเริ่มทํางานกับบริษัทนั้น
ถาพนักงานเคยทํางานกับบริษัทอื่นมากอน ที่ซึ่งเขาอาจไดรับสารเคมีซึ่งสามารถกอใหเกิดโรค เชน มะเร็งหรือโรค
อื่นๆ ที่แสดงผลในระยะยาวหรือเรื้อรัง การตรวจรางกายจึงเปนการทําใหมั่นใจวา พนักงานคนนั้นไมเคยเปนโรคมากอน
มิฉะนั้นนายจางตองรับผิดชอบตอการเจ็บปวยจากโรคนี้
ดวยเหตุผลตามที่กลาวมา พนักงานทุกคนควรไดรับการตรวจสุขภาพ[18] ดังตอไปนี้
- การตรวจเลือด (มีการนับและวิเคราะหจํานวนเซลลเม็ดเลือด, เม็ดเลือดแดง (erythrocytes), เกล็ดเลือด
(thrombocytes), เม็ดเลือดขาว (leucocytes), ฮีโมโกบิน (hemoglobin), (haematocrit), three
erythrocytes numbers (M CV, M CH and MCHC) และการกระจายตัวชนิดของเม็ดเลือดขาวที่ตางกัน (the
spreading of different kind of leucocytes)
- ตรวจปสสาวะ
- ตรวจความสามารถในการทํางานที่ตองทําซ้ํา ๆ (Ergonometric)
- ตรวจตา
- ตรวจการไดยิน
- ตรวจสมรรถภาพของปอด
โดยทั่วไป ตองมีการตรวจซ้ําทุก 5 ป ซึ่งอาจตองตรวจซ้ําถี่ยิ่งขึ้นตามกฎระเบียบที่แสดงในตารางขางลาง (ระยะเวลา
ที่ปรากฏในตารางที่ถูกกําหนดโดยกรมธรรมประกันสําหรับพนักงาน ภายหลังจากพนระยะเวลาดังกลาว สารที่กอใหเกิดมะเร็ง
หรือกลายพันธุ จะสามารถตรวจพบไดในรางกายของพนักงาน)
สําหรับพนักงานที่ตองปฏิบัติงานดวยการสวมใสหนากาก ตองมั่นใจวาพวกเขามีสุขภาพที่ดี
การตรวจสําหรับพนักงานที่ใชหนากากกรองสารชวยในการหายใจมีดังนี้[19]
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-

การเอ็กซเรยทรวงอก
การตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry)
การตรวจ Ergometry โดยใช incentive condition indication
การตรวจหู (Otoscopy) สําหรับพนักงานที่ทํางานโดยที่หูตองสัมผัสกับกาซตาง ๆ หรือไอของสารเคมี

การตรวจเหลานี้ตองทําการตรวจซ้ําทุก 3 ป (ซึ่งภายหลังชวงระยะเวลานี้รางกายของมนุษยจะมีการเปลี่ยนแปลงได
ดังนั้นสําหรับพนักงานที่อายุเกิน 40 ป ควรไปพบแพทยทุก 2 ป แตถาอายุเกิน 50 ป ตองไปทุกป) เพื่อใหแนใจวาพนักงานมี
สุขภาพที่แข็งแรงสามารถทํางานโดยใชหนากากหายใจตอไปได
ตองมีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ถาพนักงานตองทํางานที่สัมผัสกับสารซึ่งสามารถทําใหเกิดโรค (ตัวอยางเชน สารที่
ทําใหเกิดมะเร็ง เปนตน) หรือทําใหสุขภาพออนแอ (ตัวอยางเชน สารเมทธานอลจะทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตา เปน
ตน)
รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงสามารถดูไดใน MSDS
จําเปนตองมีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมตามชวงเวลาที่กําหนดในตาราง[20]
ดังตอไปนี้
สินคาอันตรายหรือสารอันตราย
Acrylonitrile
Antifouling colours
Aromatic nitro and amino compounds
Arsen trioxide and –pentoxide, arsenic acids
arsen acid and their salts (arsenites and
arsenates
Asbestos
Benzene
Benzo pyrene
Lead tetra ethyl
Lead tetra methyl
Cadmium and cadmium compounds
Calcium chromate
Chromo III chromate
Chromo IV compounds
Fluor and inorganic compounds

เมื่อมีการทํางานที่ตองสัมผัสกับสาร

การตรวจสุขภาพครั้งแรก
(เดือน)
12-24
6
6-9
6

การตรวจสุขภาพครั้งตอไป
(เดือน)
12-24
12
6-12
12

12-36
2
24-36
3-6
3-6
12-18
6-9
6-9
6-9
12

12-36
3-6
24-36
12-24
12-24
12-24
12-24
12-24
12-24
12
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สินคาอันตรายหรือสารอันตราย
Iodine methan
Isocyanates
Methanol
Methyl chloride
Nickel and compounds and dusts
Nitroglycerine and nitroglycol
Penta chloro ethane
Phosphorous white
Mercury and compounds
Carbon disulphide
Hydrogen sulphide
Strontium chromate
Tetra chloro ethan
Tetra chloro ethylene
Carbon tetrachloride
Toluene
Tri chloro ethylene
Vinyl chloride
Xylene
Carcinogenic substances

การตรวจสุขภาพครั้งแรก
(เดือน)
60
3-6
12-18
3-6
12-24
3-6
3-6
6-9
3-6
3-6
6-12
6-9
3-6
12-18
3-6
12-18
12-18
6-12
12-18
60
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การตรวจสุขภาพครั้งตอไป
(เดือน)
60
3-6
12-18
12-18
12-24
6-18
6
12-18
6-12
6-18
12-24
12-24
6
12-24
6
12-24
12-24
12-24
12-24
60

Thai-German Dangerous Goods Project (TG-DGP)
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A.16 ขอจํากัดในการวาจาง
อางอิงกฎระเบียบขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป

94/33/EC

กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี
กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

GefStoffV
-

สารเคมีอาจมีผลกระทบตอสุขภาพของพนักงาน โดยเฉพาะสารที่
-

อาจกอใหเกิดโรคมะเร็ง
อาจมีผลตอพันธุกรรม
อาจทําใหทารกพิการแตกําเนิด
เปนอันตรายตอสุขภาพ หากมีการสัมผัสติดตอเปนระยะเวลานานๆ
อาจทําใหเปนมะเร็งโดยการหายใจ
อาจทําใหเปนหมัน
อาจเปนอันตรายตอทารกในครรภ
มีความเปนไปไดที่อาจทําใหเปนไปไดที่อาจทําใหเปนหมัน
มีความเปนไปไดที่อาจเปนอันตรายตอทารกในครรภ
อาจทําใหเกิดอันตรายตอทารกที่ดูดนมแม

ดวยเหตุผลดังกลาวพนักงานควรมีอายุไมต่ํากวา 18 ป ถาพนักงานหญิงตั้งครรภหามไมใหทํางานที่สัมผัสกับสารเคมี
ไมวากรณีใด ๆ
นอกจากนี้ ถามีสารเคมีที่กลาวมาขางตนในคลังสินคา ผูวาจางตองจัดหาอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลที่เหมาะสม
หรือหลีกเลี่ยงการใชสารดังกลาว โดยหาสารตัวอื่นที่อันตรายนอยกวามาทดแทน
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A.17 ยานพาหนะที่ใชในคลังสินคา
อางอิงกฎระเบียบขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป

-

กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี
กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

TRbF20
29CFR1910, §1910.178

ยานพาหนะที่ใชภายในอาคารคลังสินคาไมควรจะเปนแบบที่ปลอยมลพิษสูอากาศ
มีรถยกดวยมือที่จําหนายในทองตลาดอยู 2 ประเภท คือที่บังคับและยกดวยมือ หรือที่บังคับและยกโดยอัตโนมัติ
สําหรับรถที่บังคับและที่ยกโดยอัตโนมัติจะทํางานโดยใชแบตเตอรี่

ในขณะเดียวกัน รถยกที่จําหนายในทองตลาดก็มีอยูหลายประเภท ประเภทแรกทํางานโดยใชเครื่องยนตดีเซลซึ่ง
กอใหเกิดมลพิษทางอากาศในคลังสินคา ประเภทที่สองทํางานโดยใชแบตเตอรี่

ไมควรใชรถยกเครื่องยนตดีเซลในคลังเก็บสินคา ถาไมมีการระบายอากาศที่ดีเพียงพอภายใน ในขณะเดียวกันรถยก
ที่ใชเครื่องยนตดีเซลจะมีสวนที่รอนซึ่งอาจเปนแหลงกําเนิดประกายไฟทําใหเกิดการลุกติดไฟสําหรับสารไวไฟได
ขนาดของยานพาหนะจะตองเหมาะสมที่จะเคลื่อนยายสินคา (น้ําหนักของพาเลทรวมของที่บรรจุแลว) แตจะตองไมมี
ขนาดใหญเกินไป ซึ่งจะทําใหไปปดกั้นทางหนีไฟได
กรณีที่ตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรถยกไฟฟาและรถยกดวยมือที่ใชแบตเตอรี่ จะตองเปลี่ยนในหองที่แยกบริเวณออก
จากคลังสินคา
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A.18 การพิทักษสิ่งแวดลอม
อางอิงกฎระเบียบขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป
กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี

กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

76/464/EEC
96/61/EC
WHG
Vaws
TRGS 514
-

อาคารที่ใชสําหรับเก็บหรือมีกระบวนการที่เกี่ยวของกับสารเคมีหรือวัสดุตาง ๆ ควรมีการตระหนักถึงความเปนไปไดที่
จะเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หากมีไฟลุกไหมอยางรุนแรงจะกอใหเกิดการปนเปอนของสารเคมีสูน้ําผิวดินและน้ําใตดินจาก
สารที่ไหลออกมาหรืออาจเกิดการแพรกระจายออกสูบรรยากาศ
A.19 ขอมูลสําหรับหนวยกูภยั ฉุกเฉิน (เชน พนักงานดับเพลิง เปนตน)
อางอิงกฎระเบียบขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป

-

กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี

กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

TRG 280
TRGS 514
12. BimSchV
29CFR1910, § 1910.38
29CFR1910, § 1910.120
29CFR1926, § 1926.65

พนักงานดับเพลิงจําเปนตองทราบขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารที่จัดเก็บและชนิดของสารดับเพลิงที่จะนําไปใช
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ขอมูลที่ตองการมีดังนี้
- ชื่อทางการคาและชื่อทางเคมี
- จํานวนและชนิดของบรรจุภัณฑ
- น้ําหนักรวม
- สถานที่จัดเก็บ
- หมายเลข UN และประเภทของสาร
- ชนิดของสารดับเพลิงที่ใช
ขอมูลเหลานี้ สามารถคนหาไดจาก MSDS หนังสือคูมือสารเคมีตาง ๆ ฐานขอมูลในการตอบโตภาวะฉุกเฉิน ขอมูล
รายละเอียดเฉพาะของผลิตภัณฑ รวมทั้งแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต และอื่น ๆ
รายการสินคา/สารเคมีที่จัดเก็บตองมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันทุกสัปดาห ถามีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง ก็ควรทํา
การปรับปรุงใหเปนปจจุบันทุกวัน
นอกจากนี้ พนักงานดับเพลิงตองการแบบแปลนของคลังสินคาซึ่งแสดงตําแหนงที่ตั้งของสินคาและสารเคมีตาง ๆ
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A.20 โปรแกรมการบํารุงรักษาอุปกรณความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุวิกฤต
อางอิงกฎระเบียบขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป

-

กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี
กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

ขอกําหนดสําหรับอุปกรณทางเทคนิคและ
ขอแนะนําสําหรับผูผลิต
29CFR1910, § 1910.157

การบํารุงรักษาอุปกรณความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอเปนสิ่งที่จําเปนเพื่อใหแนใจวาอุปกรณความปลอดภัยสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ควรจัดทําแผนการบํารุงรักษาอยางละเอียดสําหรับอุปกรณแตละชนิดตามขอแนะนํา
ของผูผลิตอุปกรณนั้นและขึ้นอยูกับประเภทของสารที่จัดเก็บและสภาพแวดลอมของแตละคลังสินคา โดยเฉพาะอยางยิ่งตอง
ทําการตรวจสอบอุปกรณความปลอดภัย ดังตอไปนี้คือ
-

อุปกรณตรวจจับควัน (Smoke detector)
อุปกรณตรวจจับกาซ (Gas detector)
ระบบเตือนภัยเมื่อมีกาซรั่วไหล (Gas alarm system)
ระบบกระจายน้ํา (Water sprinkling system)
อุปกรณดับเพลิง (Fire extinguishers)
สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Fire alarm system)
สายลอฟา (Lightning conductor)
อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล (Personal protective equipment)
รถยก (Fork lift)
ทางออกฉุกเฉิน และไฟสองทางฉุกเฉิน (Emergency exits)
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B. ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับการจัดเก็บสารเคมีที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
ขอกําหนดเหลานี้จะตองนํามาปฏิบัติเพิ่มเติมจากขอกําหนดทั่วไป (ตามที่ไดอธิบายมาแลวในภาค A) คุณสมบัติแต
ละอยางของสารเคมีจะบงชี้ถึงความเสี่ยงเฉพาะที่อาจเกิดขึ้นได
บางบริษัทมีสารเคมีเพียงไมกี่ประเภทแตจําเปนตองสราง
คลังสินคาแบบพิเศษเพื่อใหสามารถจัดเก็บและจัดการสารเคมีไดอยางปลอดภัย
B.1 ขอกําหนดพิเศษสําหรับวัตถุระเบิด
อางอิงกฎระเบียบขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป

-

กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี

SprengG
SprengLR210 to SprengLR 410
ElexV

กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

คลังสินคาทุกแหงที่มีการจัดเก็บวัตถุระเบิดจะตองไดรับการอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
วัตถุระเบิดสามารถแบงออกไดเปนกลุมการจัดเก็บตาง ๆ ซึ่งแตละกลุมการจัดเก็บจะมีขอกําหนดเพิ่มเติมที่แตกตาง
กันออกไป โดยมีขอแตกตางหลัก ๆ คือ ระยะหางที่ปลอดภัยและอุปกรณดานความปลอดภัยภายในคลังเก็บวัตถุระเบิด เหตุผล
การไหมอยางตอเนื่องหรือเฉียบพลัน
หลักสําหรับการแบงกลุมการจัดเก็บวัตถุระเบิดคือความปลอดภัยดานอัคคีภัย
(Deflagration) หรือการปะทุที่สมบูรณ (Detonation)
กลุมการจัดเก็บ 1.1
เปนกลุมของสารที่มีอันตรายจากการระเบิดทั้งมวล ซึ่งมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากแรงระเบิด เปลวไฟ และการพุง
กระเด็นของชิ้นสวนจากการระเบิด
กลุมการจัดเก็บ 1.2
เปนกลุมของสารที่ระเบิดแยกเปนสวน ๆ เมื่อเกิดเพลิงไหม และในระหวางการเกิดเพลิงไหมจะมีการระเบิดเพิ่มขึ้น
โดยขอบเขตการระเบิดจะจํากัดอยูในบริเวณที่มีเพลิงไหมเทานั้น
กลุมการจัดเก็บ 1.3
เปนกลุมของสารที่ไมมีอันตรายจากการระเบิดทั้งมวล แตจะเกิดการเผาไหมอยางรุนแรง และเพลิงจะลุกลามอยาง
รวดเร็วมาก
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กลุมการจัดเก็บ 1.4
เปนกลุมของวัตถุระเบิดซึ่งไมกอใหเกิดผลกระทบที่รุนแรงเมื่อระเบิด ในกรณีที่เกิดเพลิงไหมจะเกิดผลกระทบเฉพาะที่
ตัวบรรจุภัณฑซึ่งบรรจุภัณฑบางชนิดอาจเกิดระเบิดได
B.1.1 การปองกันเพลิงไหม
หามสูบบุหรี่ หามทําใหเกิดประกายไฟหรือเปลวไฟ ในบริเวณที่เก็บวัตถุระเบิด เนื่องจากอาจทําใหวัตถุระเบิดบาง
ชนิดเกิดการจุดระเบิดขึ้นได
B.1.2 โครงสรางอาคารคลังเก็บวัตถุระเบิด
- ตองไมมีหนาตาง (เนื่องจากหนาตางจะถูกทําลายไดงายเมื่อเกิดระเบิดและเศษชิ้นสวนสามารถกระเด็นไกล
ออกไปเปนอันตรายตอผูคนได) อยางไรก็ตามตองมีการระบายอากาศอยางเพียงพอ โดยผานชองระบายอากาศ
ที่ผนัง ถาการระบายอากาศตามธรรมชาติไมเพียงพอ สามารถติดตั้งระบบระบายอากาศโดยใชอุปกรณไฟฟาซึ่ง
เปนชนิดที่ปองกันการระเบิด (explosive proofed)
- เปนอาคารชั้นเดียว
- กําแพง พื้น และหลังคา ตองสามารถตานทานตอการระเบิด
- วัสดุที่ใชกอสรางผนัง พื้น และหลังคาตองเปนประเภททนไฟชนิดF90 (ทนไฟได 90 นาที)
- พื้นตองเปนชนิดที่มีคุณสมบัตินําไฟฟา เปนพื้นเรียบและทําความสะอาดไดงาย
- อุปกรณไฟฟาตาง ๆ ตองเปนชนิดที่ปองกันการระเบิดได (explosive proofed) และมีการตรวจสอบอยางนอยป
ละครั้ง
- ถามีการจัดเก็บสารที่อยูในในกลุมการจัดเก็บ 1.1 โดยมีปริมาณรวมมากกวา 1 ตัน อาคารคลังสินคาตองมี
กําแพงดิน ซึ่งมีความสูงอยางนอย 60 เซนติเมตร
- ประตูของอาคารคลังสินคาตองเปนประเภทเปดออกจากดานในและตองสูงอยางนอย 2 เมตร
- ตองมีการติดตั้งสายลอฟา ซึ่งควรมีการตรวจสอบอุปกรณอยางนอยปละครั้ง (อางถึง A.20)
- ตองจัดเก็บวัตถุระเบิดในบรรจุภัณฑปด ซึ่งตองไดรับการรับรองสําหรับการขนสง
- ตองมีพนักงาน 1 คน ทําหนาที่ดูแลการจัดเก็บวัตถุระเบิดและทําหนาที่ตรวจสอบใหเปนไปตามขอกําหนด
ทั้งหมด
- ภายในระยะ 25 เมตร จากอาคารคลังสินคายังคงเปนเขตปองกันไฟ จึงหามสูบบุหรี่ และหามทํางานที่กอใหเกิด
ประกายไฟหรือเปลวไฟ
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B.1.3 ระยะหางที่ปลอดภัย [22]
กลุมการจัดเก็บ
ระยะหางที่ปลอดภัยสําหรับที่พักอาศัย
1.1
D = 22 x M
อยางนอย 275 เมตร
1.2
D = 58 x M
อยางนอย 135 เมตร
1.3
D = 6.4 x M
อยางนอย 60 เมตร
1.4
25 เมตร

ระยะหางที่ปลอดภัยสําหรับเสนทางจราจร
D = 15 x M
อยางนอย 180 เมตร
D = 39 x M
อยางนอย 90 เมตร
D = 4.3 x M
อยางนอย 40 เมตร
25 เมตร

โดยที่
D คือ ระยะหางมีหนวยเปนเมตร
M คือ ปริมาณของวัตถุระเบิดทั้งหมดมีหนวยเปนกิโลกรัม (มวลรวมสุทธิของเนื้อสารระเบิดทั้งหมด)
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B.2 ขอกําหนดพิเศษสําหรับกาซ
อางอิงกฎระเบียบขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป

-

กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี

กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

TRG 280
TRG 300
TRG 301
ElexV
29CFR1926, § 1926.307

ถังบรรจุกาซและกระปองฉีดสารละอองลอย (aerosol can) ตองมีการปองกันวาลว ซึ่งสามารถใชฝาครอบที่แยกสวน
หรืออยูในตัวของมันเองเพื่อเปนการปองกันวาลวจากการกระแทก
B.2.1 การจัดเก็บในคลังสินคา
- ขอกําหนดในหัวขอนี้ใชไดกับกาซทุกชนิด
- กระปองฉีดสารละอองลอยตองพิจารณาแยกตางหาก
- การระบายอากาศจะตองมีอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศเปนสองเทาของปริมาตรหอง (อากาศทั้งหมดที่อยู
ภายในหอง ตองถูกดูดออกไป และใหอากาศใหมจากภายนอกเขามาแทนที่เปนจํานวนสองเทาของอากาศเดิม)
ภายในเวลาหนึ่งชั่วโมง
- ชองเปดสําหรับการระบายอากาศตองมีขนาดเสนผาศูนยกลาง (ในเสนผาศูนยกลาง) ไมนอยกวา 1/100 ของ
พื้นที่คลังสินคา
ตัวอยาง
หองขนาด 10 x 2.5 เมตร จะมีพื้นที่ 25 ตารางเมตร ดังนั้นขนาดเสนผานศูนยกลางที่มีนัยสําคัญของชองเปดสําหรับ
การระบายอากาศ คือ 1/100 x 25 = 0.25 เมตร ในกรณีที่กาซหนักกวาอากาศ ชองเปดสําหรับการระบายอากาศตองอยูใกล
กับพื้น
- ควรมีการตรวจสอบอากาศ โดยใชเครื่องตรวจจับกาซเพื่อใหมั่นใจวาไมมีกาซพิษถูกดูดเขามา
- ตองมีถังดับเพลิงอยางนอย 1 ถัง แตถามีถังกาซมากกวา 500 ถัง (เชน ถังทรงกระบอก, ทอเก็บกาซ, ดรัมรับ
ความดัน, ถังเก็บกาซที่อุณหภูมิต่ํามาก และถังทรงกระบอกที่มัดรวมเปนกลุม) ตองติดตั้งหัวจายน้ําดับเพลิง
เพิ่ม[24]
- ตองมีการติดตั้งกําแพงทนไฟกั้นระหวางหองในคลังสินคา
- วัสดุที่ใชทําหลังคาจะตองทนตอประกายไฟที่อาจจะกระเด็นมาจากขางนอก
- วัสดุที่ใชทําพื้นตองติดไฟไดยากหรือไมติดไฟ
- หามเก็บวัสดุที่ติดไฟไดไวในหองเดียวกัน เชน กระดาษ กระดาษแข็ง ขี้เลื่อย เปนตน
- หากมีการจัดเก็บกาซหลาย ๆ ชนิดในหองเดียวกันตองมีการจํากัดจํานวน ดังนี้
- ไมเกิน 150 ถัง สําหรับถังที่บรรจุกาซไวไฟและกาซออกซิไดซ และ
- ไมเกิน 15 ถัง สําหรับถังที่บรรจุกาซพิษ และ
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-

ไมจํากัดจํานวนสําหรับถังบรรจุกาซชนิดอื่น
ถังที่บรรจุกาซไวไฟและถังที่บรรจุกาซออกซิไดซตองวางใหหางกันอยางนอย 2 เมตร
ควรติดตั้งอุปกรณตรวจวัดกาซชนิดที่ปองกันการระเบิด
ในกรณีที่เปนกาซไวไฟควรติดตั้งอุปกรณไฟฟาชนิดที่ปองกันการระเบิด
ควรติดตั้งระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (Sprinkling System)ในแตละหอง ทั้งนี้น้ําจะตองไมเพิ่มความเสี่ยง
ในแตละหองที่มีการเก็บกระปองฉีดสารละอองลอย (aerosol) ปริมาณสูงสุดถูกจํากัดไวที่รอยละ 60 ของพื้นที่
[26]
หามสูบบุหรี่หรือกระทําการที่กอใหเกิดเปลวไฟ
ในกรณีที่มีการจัดเก็บสเปรยฉีดสารละอองลอย อุณหภูมิในคลังสินคาไมควรเกินกวา 50 องศาเซลเซียส[27]

B.2.2 การจัดเก็บภายนอกคลังสินคา
พื้นตองเรียบและอยูในแนวระดับเพื่อใหการจัดเก็บถังบรรจุกาซไมลมงายและวางตั้งไดในลักษณะที่ปลอดภัย
นอกจากนี้ตองเปนพื้นที่ที่ไมมีการจัดเก็บวัสดุอื่น ๆ หรือเปนที่จอดยานพาหนะหรือเปนเสนทางจราจร
ทั้งนี้พื้นที่ดังกลาว
จะตองไมเปนทรัพยสินของบุคคลอื่นหรือทางสาธารณะ
ตารางแสดงพื้นที่ปลอดภัยสําหรับจัดเก็บกาซไวไฟหรือกาซที่มีความเปนพิษสูง[28]
ประเภทของกาซ
ความสูง (เมตร)
รัศมี (เมตร)

เบากวาอากาศ
1

หนักกวาอากาศ
0.5

1

1

พื้นที่ปลอดภัยสามารถจํากัดดวยกําแพงทนไฟสองดาน (F30) ซึ่งตองมีความสูงอยางนอย 2 เมตร
จะตองมีระยะหางที่ปลอดภัยจากอาคารอื่น อยางนอย 5 เมตร ถาไมสามารถเวนระยะปลอดภัยนี้ได สามารถทดแทน
ดวยการใชกําแพง (F 30) ซึ่งมีความสูงอยางนอย 2 เมตร
ตองมีการจัดเก็บถังกาซไวในที่รมใตหลังคา

- 108 -

คูมือการจัดเก็บสินคาอันตรายและสารอันตรายอยางปลอดภัย

Thai-German Dangerous Goods Project (TG-DGP)
“The Implementation of a System
for the Safe Transport and Handling of Dangerous Goods”

B.3 ขอกําหนดพิเศษสําหรับสารไวไฟ
อางอิงกฎระเบียบขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป
กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี

กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

94/63 IEC
Elex V
VbF
TRbF20
ZH 1/75.1
29CFR 1926.§1926.307

คลังสินคาที่จัดเก็บสารไวไฟจะตองมีการแบงโซนเฉพาะโดยขึ้นอยูกับบรรยากาศที่มีความเสี่ยงตอการระเบิด
การแบงโซน
โซน 0 : พื้นที่ซึ่งอยูในบรรยากาศที่มีความเสี่ยงตอการระเบิดของกาซ ไอระเหยหรือละอองไอ อยูตลอดเวลาหรือเปน
ชวงเวลานาน
โซน 1 : พื้นที่ซึ่งอยูในบรรยากาศที่มีความเสี่ยงตอการระเบิดของกาซ ไอระเหยหรือละอองไอ ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นเปน
บางครั้งบางคราว
โซน 2 : พื้นที่ซึ่งอยูในบรรยากาศที่มีความเสี่ยงตอการระเบิดของกาซ ไอระเหยหรือละอองไอ ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได
ยาก หรือถาเกิดก็เปนเพียงชวงระยะเวลาสั้น ๆ[29]
ขอกําหนดเพิ่มเติมในการปองกันเพลิงไหม โครงสรางของอาคารและระบบระบายอากาศขึ้นอยูกับชนิดของโซนใน
อาคารคลังสินคา ซึ่งโดยปกติแลว คลังสินคาที่ใชเฉพาะเก็บสินคาจะจัดเปนชนิดโซน 2
การแบงบรรจุและการเปดภาชนะบรรจุเปนสิ่งที่ไมควรกระทําอยางยิ่งในคลังสินคา อยางไรก็ตามในกรณีที่หลีกเลี่ยง
ไมได ตองแนใจวาไดมีการนําขอกําหนดพิเศษสําหรับโซน 1 มาปฏิบัติ
อุปกรณไฟฟาตองเปนชนิดที่ปองกันการระเบิด ดังนั้น ตองไมใหมีแหลงกําเนิดประกายไฟในคลังสินคา ขอกําหนดนี้
ยังใชบังคับกับยานพาหนะที่ใชในคลังสินคาในโซนตาง ๆ
ในการดับเพลิงตองมีระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง นอกจากนี้จะตองมีการติดตั้งหัวรับน้ําดับเพลิงในที่ที่เหมาะสมใน
จํานวนที่เพียงพอ เพื่อใหแนใจวาสามารถดับเพลิงและหลอเย็นใหกับอาคารอื่น ๆ สําหรับการเก็บสินคาเปนชั้นหลายชั้น ให
ติดตั้งหัวกระจายน้ําดับเพลิง (ตามชั้นตามขอกําหนดการปองกันอัคคีภัย) และระบบดับเพลิงโดยใชโฟมก็สามารถใชได
เชนเดียวกัน
อาคารตองมีสายลอฟา เพื่อปองกันไฟไหมตัวอาคารในกรณีฟาผา
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ในกรณีที่อาคารคลังสินคาซึ่งมีสารไวไฟ ไมมีกําแพงทนไฟ ซึ่งสามารถทนไฟไดอยางนอย 90 นาที (F90) อาคาร
คลังสินคานั้นจะตองมีระยะหางจากอาคารอื่น 10 เมตร
หากมีการเก็บสารไวไฟในปริมาณมาก ฝายจัดการคลังสินคาตองขออนุญาตในการจัดเก็บจากพนักงานเจาหนาที่
และพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองตรวจสอบมาตรการในการปองกันการเกิดเพลิงไหม นอกจากนี้อาจมีขอกําหนดอื่น ๆ
เพิ่มเติม ปริมาณจัดเก็บสูงสุดในคลังสินคาตองไมเกิน 150, 000 ลิตร[30]
ตัวอยางขอแนะนําตามมาตรฐานสากล
สาร
ของเหลวไวไฟซึ่งมีจุดวาบไฟต่ํากวา 23 องศาเซลเซียส
ในบรรจุภัณฑที่แตกงาย
ของเหลวไวไฟซึ่งมีจุดวาบไฟสูงกวา 23 องศาเซลเซียส
ในบรรจุภัณฑที่แตกงาย
ของเหลวไวไฟซึ่งมีจุดวาบไฟต่ํากวา 23 องศาเซลเซียส
ในบรรจุภัณฑอื่น ๆ
ของเหลวไวไฟซึ่งมีจุดวาบไฟสูงกวา 23 องศาเซลเซียส
ในบรรจุภัณฑอื่น ๆ

ปริมาณที่ตองแจงพนักงานเจาหนาที่เพื่อขออนุญาตใหจัดเก็บได
มากกวา 200 ลิตร
มากกวา 1,000 ลิตร
มากกวา 1,000 ลิตร
มากกวา 5,000 ลิตร

หามเก็บวัสดุที่ติดไฟได เชน กระดาษ กระดาษแข็ง วัสดุที่ทําจากใยธรรมชาติ (cellulose) หรือบรรจุภัณฑเปลาที่ทํา
ดวยวัสดุที่กลาวมานี้
ในแตละหองของคลังสินคาที่จัดเก็บสารไวไฟ ตองมีกําแพงทนไฟ ซึ่งสามารถทนไฟไดเปนเวลา 90 นาที พรอมกับมี
ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง ถาไมมีระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงจะตองมีกําแพงทนไฟที่ทนไฟไดอยางนอย 180 นาที กําแพง
ทนไฟระหวางหองตองสูงกวาหลังคาและยื่นออกจากผนังดานขางอยางนอย 30 เซนติเมตร ประตูที่กําแพงทนไฟจะตองเปน
ประตู กันไฟ ในกรณีฉุกเฉินประตูตองปดและล็อคอัตโนมัติพรอมกับมีสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
พื้นตองทนตอสารเคมี คลังสินคาแตละหองตองมีการระบายอากาศโดยมีอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ 5 เทาของ
ปริมาตรหองตอชั่วโมง สําหรับหองที่มีของเหลวไวไฟไมเกิน 1000 ลิตรใหมีอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศเปน 2 เทาของปริมาตร
หองตอชั่วโมงก็เพียงพอ
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B.4 ขอกําหนดพิเศษสําหรับสารออกซิไดส
อางอิงกฎระเบียบขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี

TRGS 515
BGVB 4
Elex V

ใหหลีกเลี่ยงการใชพาเลทไม สารออกซิไดสอาจจะลุกติดไฟไดถาสัมผัสกับไม บรรจุภัณฑเปลาและใหมที่จะใชบรรจุ
สารไวไฟรวมทั้งพาเลทเปลา ตองจัดเก็บในหองอื่นหรือในคลังสินคาอื่น วัสดุที่ติดไฟไดตองอยูหางจากสารออกซิไดสอยางนอย
10 เมตร
-

อาคารควรเปนอาคารชั้นเดียว
ตองเปนกําแพงทนไฟที่ทนไฟไดอยางนอย 90 นาที (F 90)
หลังคาตองทนตอประกายไฟที่กระเด็นมาถูก
กําแพงตองมีความสูงยื่นเหนือหลังคาอยางนอย 1 เมตร และยื่นออกดานขาง 50 ซม.
พื้นตองทําจากวัสดุไมติดไฟ และทนตอการกัดกรอนของสารเคมี
คลังสินคาตองไมมีทอระบายน้ําเสียลงสูสาธารณะ

นอกจากเครื่องดับเพลิง คลังสินคาตองมีระบบกระจายน้ําอัตโนมัติ (A Water Automatic Sprinkling System)
หัวตอรับน้ําตองติดตั้งอยูดานนอกของคลังสินคา พรอมมีสายดับเพลิงที่เหมาะสม (ความดันใชงาน 8 บาร) ปริมาณของน้ํา
ดับเพลิงที่ปอนเขาสูปมดับเพลิงสําหรับพื้นที่คลังสินคาทุก ๆ 100 ตารางเมตร ตองมีความดันอยางนอย 3 บาร และตองมีอัตรา
การไหลอยางต่ํา 200 ลิตรตอนาที โดยที่ปริมาณดังกลาวตองเพียงพอตอการใชงานเปนเวลา 2 ชั่วโมง
หัวฉีดของระบบกระจายน้ําอัตโนมัติตองติดตั้งในลักษณะที่สามารถฉีดไดทั่วถึงสินคาที่จัดเก็บในคลังสินคาทั้งหมด
และตองอยูในตําแหนงที่จะไมไดรับความเสียหายในขณะที่ทําการเคลื่อนยายสินคา
อาคารคลังสินคาตองมีสายลอฟา
สีของพื้นตองสามารถแยกความแตกตางกับสีของสารเคมีที่หกหรือรั่วไหลไดทันที และพื้นตองทนตอสารเคมี
บรรจุภัณฑทั้งหมดตองปดใหสนิท สารเคมีท่หี กหรือรั่วไหลตองตักเก็บอยางถูกวิธี โดยไมกอใหเกิดการลุกไหม
หามทําการบรรจุหรือถายสารออกซิไดสออกในคลังสินคา
ถาบริษัทตองการเก็บสารออกซิไดสเกินกวา 25 ตัน ทางบริษัทตองดําเนินการขออนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบ ซึ่งในการขออนุญาตตองมีเอกสารนําไปแสดงใหพนักงานเจาหนาที่ดังนี้
- ชื่อและที่อยูของบริษัท
- จํานวนและชนิดของบรรจุภัณฑและน้ําหนักทั้งหมด
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- แบบแปลนของคลังสินคา
- แบบแปลนโรงงาน
- แบบแปลนแสดงพืน้ ที่รอบโรงงานในรัศมี 350 เมตร
วัสดุหรืออุปกรณของรถที่นํามาใชในคลังสินคา ตองหุมดวยฉนวนกันความรอน เพื่อปองกันไมใหความรอนเปน
แหลงกําเนิดประกายไฟ
พนักงานดับเพลิงตองเขาถึงคลังสินคาไดอยางนอย 2 ดาน
สารออกซิไดสไมควรจัดเก็บรวมกับสารตอไปนี้
-

สารที่ลุกติดไฟไดเอง
สารที่สัมผัสกับน้ําแลวใหกาซไวไฟ
สารเปอรออกไซดอินทรีย
กาซตาง ๆ
ของเหลวไวไฟ (จุดวาบไฟต่ํากวา 61 องศาเซลเซียส)
สารพิษ (ดูรายละเอียดใน A.10.4.5)

อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลที่เพิ่มเติมจากปรกติตองประกอบดวยหนากากสําหรับสวมเมื่อทําการอพยพ ตลอดจนที่
ชําระลางฉุกเฉินและที่ชําระลางตา
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B.5 ขอกําหนดพิเศษสําหรับสารพิษ
อางอิงกฎระเบียบขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป
กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี
กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

TRGS514

การดับเพลิงตองสามารถเขาไดจากทั้ง 2 ดาน ถาคลังสินคามีพื้นที่ชั้นลางมากกวา 1,600 ตารางเมตร พนักงาน
ดับเพลิงตองเขาไดจากทุกดาน
หลอดไฟภายในคลังสินคาตองอยูเหนือเสนทางการจราจรและตองอยูสูงจากสินคาอยางนอย 0.5 เมตร
พื้นตองทนตอสารเคมี และตองสามารถแยกความแตกตางกับสีของสารเคมีที่หกหรือรั่วไหลไดทันที
สารตอไปนี้ตองไปเก็บในอาคารอื่นหรือหองเก็บสินคาอื่นแยกจากสารพิษ
- สารที่ลุกติดไฟไดเอง
- สารที่สัมผัสกับน้ําแลวใหกาซไวไฟ
- สารเปอรออกไซดอินทรีย
- สารออกซิไดส
- กาซตาง ๆ (กลุมการจัดเก็บที่ 2A)
- วัสดุติดไฟ เชน กระดาษ กระดาษแข็ง หรือบรรจุภัณฑเปลา
ตองมีระยะหางที่ปลอดภัยจากสารอื่น ๆ โดยระยะหางตองเปน 5 เมตรจากสินคาไมติดไฟและ 10 เมตรสําหรับสาร
อื่น ๆ
สารพิษตาง ๆ และสารอื่น ๆ สามารถเก็บไวในหองเดียวกันได ถาสามารถใชสารดับเพลิงชนิดเดียวกันได
- อาคารควรเปนชั้นเดียว
- ตองเปนกําแพงทนไฟที่ทนไฟไดอยางนอย 90 นาที (F 90)
- หลังคาตองทนตอประกายไฟที่กระเด็นมาถูก
- กําแพงตองมีความสูงยื่นเหนือหลังคาอยางนอย 1 เมตร และยื่นออกดานขาง 50 ซม.
- พื้นตองทําจากวัสดุไมติดไฟ และทนตอการกัดกรอนของสารเคมี
- คลังสินคาตองไมมีทอระบายน้ําเสียลงสูสาธารณะ
- คลังสินคาตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมอัตโนมัติ
สําหรับคลังสินคาขนาด 50 ตารางเมตร ตองมีถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง (ผง ABC) ขนาด 12 กิโลกรัม จํานวน 2 ถัง
และทุก ๆ 100 ตารางเมตรที่เพิ่มขึ้นตองมีถังดับเพลิงขนาด 12 กิโลกรัมเพิ่มจํานวน 1 ถัง สําหรับคลังสินคาขนาดใหญกวา
2,000 ตารางเมตร ตองมีถังดับเพลิงเคลื่อนที่ชนิด (ผง ABC) ผงเคมีขนาด 50 กิโลกรัม จํานวน 1 ถัง
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นอกจากถังดับเพลิงแลว คลังสินคาตองมีระบบกระจายน้ําอัตโนมัติ หัวตอรับน้ําตองติดตั้งอยูดานนอกของ
คลังสินคา พรอมมีสายดับเพลิงที่เหมาะสม (ความดันใชงาน 8 บาร) ปริมาณของน้ําดับเพลิงที่ปอนเขาสูปมดับเพลิงสําหรับ
พื้นที่คลังสินคาทุก ๆ 100 ตารางเมตร ตองมีความดันอยางนอย 3 บาร และตองมีอัตราการไหลอยางต่ํา 200 ลิตรตอนาที โดย
น้ําปริมาณดังกลาวตองเพียงพอตอการใชงานเปนเวลา 2 ชั่วโมง สายดับเพลิงตองมีเสนผาศูนยกลางอยางนอย 50 มิลลิเมตร
[31]

หัวฉีดของระบบกระจายน้ําอัตโนมัติตองติดตั้งในลักษณะที่สามารถฉีดไดทั่วถึงสินคาที่จัดเก็บในคลังสินคาทั้งหมด
และตองอยูในตําแหนงที่จะไมไดรับความเสียหายในขณะที่ทําการเคลื่อนยายสินคา
อาคารคลังสินคาตองมีสายลอฟา หามใชไฟหรือมีการกระทําใด ๆ ที่กอใหเกิดความรอน หรือเปลวไฟ
B.6 ขอกําหนดพิเศษสําหรับสารกัดกรอน
อางอิงกฎระเบียบขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี

ZH 1/29

- พื้นตองทนตอสารเคมี
- คลังสินคาตองมีการระบายอากาศที่ดี
- พนักงานตองมีอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล ซึ่งทนตอสารกัดกรอน
B.7 ขอกําหนดพิเศษสําหรับสารที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
อางอิงกฎระเบียบขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป
กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี
กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

ZH 1/229

สารที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนสารซึ่งกอใหเกิดมลพิษโดยเฉพาะมลพิษทางน้ํา คุณสมบัติเหลานี้จะถูกจําแนก
ประเภทอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 9 , หมายเลข UN 3077 และ 3082 และสารที่มีขอความบอกความเสี่ยง R50, 51, 52,
53 และ 58
สารที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตองจัดเก็บในคลังสินคาซึ่งสารที่เปนของเหลวไมสามารถไหลออกมาภายนอกได
โดยสามารถทําได 2 วิธี คือ
1. พื้นคลังสินคาตองสรางใหต่ํากวาพื้นดิน ความแตกตางของความสูงระหวางพื้นคลังสินคาถึงระดับพื้นดินขึ้นอยู
กับปริมาณของสารและขนาดของคลังสินคา โดยตองมีความจุจากพื้นคลังสินคาถึงระดับพื้นดินซึ่งสามารถ
จัดเก็บสารไดปริมาณครึ่งหนึ่งของสารทั้งหมดที่จัดเก็บไวในคลังสินคา
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ระดับพื้นดิน
คลังสินคา

2. ทําทางลาดที่คลังสินคาเพื่อปองกันของเหลวไมใหไหลออกมาภายนอก
คลังสินคา

ทางลาด

ตองมีการเคลือบพื้นและผนังของคลังสินคาเพื่อปองกันไมใหของเหลวซึมผานได
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C. ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับการจัดเก็บสินคาในแท็งก (ขอกําหนดนี้เพียงบางสวนสามารถนําไปใชไดกับแท็งก
ฟารม)
อางอิงกฎระเบียบขอบังคับดังตอไปนี้
กฎขอบังคับของยุโรป
กฎขอบังคับของประเทศเยอรมนี

กฎขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา

WHG
VawS
VbF
TRbF20
40CFR280
40CFR282

ขอสังเกตและขอแนะนําตอไปนี้จะมุงประเด็นไปที่แท็งกในแนวตั้ง (Vertical tank) เทานั้น เนื่องจากขอกําหนด
ระหวางประเทศไมไดแบงรายละเอียดของแท็งกชนิดตาง ๆ
ดวยเหตุที่เอกสารคูมือเลมนี้มุงเนนพิจารณาเฉพาะสินคาอันตรายและสารอันตรายที่บรรจุและจัดเก็บในหีบหอ และ
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปูบางโรงงานเทานั้นที่มีการใชแท็งกจัดเก็บขนาดเล็ก (Small Storage Tank) เก็บสารดังกลาว
ดังนั้นเนื้อหาในบทนี้จะใหขอมูลใชงานทั่วไปเกี่ยวกับการเก็บสารในแท็งก (Tank) สวนสําหรับแท็งกฟารม (Tank farms) จะมี
รายละเอียดอื่น ๆ อีกมากที่ตองปฏิบัติ
แท็งกจัดเก็บถือเปนสวนสําคัญสําหรับโรงงานที่มีการผสมสารปริมาณมาก สวนใหญจะใชเก็บสารประกอบหลัก
พื้นฐาน สารละลาย สารปรุงแตง กรด ดาง สารเคมี หรือผลิตภัณฑที่ผสมเรียบรอยแลว นอกจากนั้นแท็งกจัดเก็บมักจะใชเปน
ภาชนะในการผสมสารอีกดวย เนื่องจากการสรางแท็งกจัดเก็บแตละแท็งกตองใชตนทุนสูงและตองมีการดูแลและซอมบํารุง
ตามระยะเวลาเปนประจําเพื่อรักษาใหแท็งกจัดเก็บอยูในสภาพที่ใชงานไดตามปกติ ดังนั้นจึงมีความสําคัญที่จะตองกําหนด
ขนาดใหเหมาะสมและใชงานใหมีประโยชนคุมคาสูงสุดตอเงินที่ลงทุนไป
การออกแบบแท็งกจะตองเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระหวางประเทศและตองมีการพิจารณาเลือกวัสดุที่จะ
ใชทําผนังแท็งก การทําปฏิกิริยากับสารที่จะจัดเก็บ วัสดุเคลือบบุภายใน รวมทั้งกระบวนการทางกายภาพและทางเคมีระหวาง
การจัดเก็บสารในแท็งก ในกรณีนําแท็งกเกาที่เคยบรรจุสารอื่นมาบรรจุสารใหมแทนสารเดิม จําเปนตองมีการตรวจสอบอยาง
ละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบโครงสรางแท็งก อุปกรณขอตอตาง ๆ และการติดตั้งอุปกรณเพื่อความปลอดภัยอื่น ๆ ที่จําเปน
เพิ่มเติมในการจัดเก็บผลิตภัณฑหรือสารชนิดใหมนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองพิจารณาใหสอดคลองกับผลิตภัณฑ/สารใหมที่จะ
นํามาเก็บดวย
วิธีการสําหรับการวิเคราะหจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงคในการใชงานของแตละแท็งกจัดเก็บ
- ขนาดของแท็งกที่ใชสําหรับเก็บวัตถุดิบขึ้นอยูกับปริมาณวัตถุดิบที่ตองการใชในแตละวัน ปริมาณการรับและ
ความแนนอนในการสงมอบสินคาแตละครั้ง การคํานวณขนาดของแท็งกเพื่อใชงาน จะตองมีความจุที่
เพียงพอในระยะเวลาหลายวันตามที่ตองการ โดยที่ไมใหแท็งกวาง
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- แท็งกซึ่งจะใชสําหรับเก็บผลิตภัณฑที่ผสมเรียบรอยแลวสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือเดดิเคทแท็งก
(Dedicated Tank) หรือสวิงแท็งก(Swing Tank)
เดดิเคทแท็งกใชสําหรับผลิตภัณฑที่ผสมเรียบรอยแลว ซึ่งมีความถี่ในการบรรจุหรือสงมอบสูง โดยที่จําเปนตองมีการ
รับผลิตภัณฑเขาแท็งกอยางตอเนื่อง ดวยเหตุนี้เดดิเคทแท็งกจึงใชบรรจุผลิตภัณฑชนิดเดียวเทานั้นและปริมาณที่เหลือเพียง
เล็กนอยในแตละครั้งไมกอใหเกิดปญหา ดวยเหตุผลนี้การออกแบบเดดิเคทแท็งกจึงมีกนแท็งกแบนราบ
สวิงแท็งกจะใชหมุนเวียนบรรจุผลิตภัณฑตางชนิดกันได ซึ่งมีความถี่ในการบรรจุหรือสงมอบต่ํา และปริมาณที่เหลือ
เพียงเล็กนอยในแตละครั้งอาจกอใหเกิดปญหาการปนเปอน ดังนั้นตองมีการถายผลิตภัณฑอยางสมบูรณระหวางการบรรจุใน
แตละครั้ง เพื่อใหสามารถถายผลิตภัณฑไดโดยสะดวก การออกแบบที่กนแท็งกจึงออกแบบในลักษณะรูปกรวยหรือจาน แท็งก
ทั้ง 2 ประเภท (เดดิเคทแท็งกหรือสวิงแท็งก) ขนาดแท็งกจะขึ้นอยูกับปริมาณของผลิตภัณฑที่จะรับมอบหรือจัดเก็บในแตละ
ครั้ง โดยทั่วไปชวงบรรจุ (พิสัย) ที่ใชในแท็งกฟารมตองสอดคลองกับปริมาณผลิตภัณฑที่เปลี่ยนไปของการใชในแตละครั้ง
เมื่อหาปริมาณขนาดความจุของแท็งกไดแลว ลําดับตอไปคือการหาเสนผาศูนยกลางของแท็งก ดวยเหตุผลในเรื่อง
การใชงานและความสวยงามจึงแนะนําใหสรางแท็งกที่มีความสูงใกลเคียงกัน ซึ่งทําใหงายและมีราคาไมแพงในการสราง
แนวทางเดินเชื่อมดานบนระหวางแท็งกแตละใบในแท็งกฟารม ทําใหการใชงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวยเหตุที่พนักงาน
ผูปฏิบัติงานจะสามารถเคลื่อนที่จากดานบนของแท็งกใบหนึ่งไปยังแท็งกอีกใบหนึ่งไดโดยงาย ดังนั้นดวยเหตุนี้จึงมีการกําหนด
ความสูงของแท็งกใหเปนมาตรฐานเดียวกันในแท็งกฟารม โดยเปลี่ยนแปลงเสนผาศูนยกลางแท็งกตางกันไปตามความจุของ
แท็งก
การแยกจัดวางตําแหนงแท็งกแตละแท็งกมีสวนสําคัญตอการใชงาน การออกแบบวางเสนทอและการเขาซอมบํารุง
ตาง ๆ นอก จากนี้ การวางตําแหนงแท็งกใหมีระยะหางนอยที่สุดตองสอดคลองตามขอกําหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของและ
กฎระเบียบอื่น ๆ ระยะหางนอยที่สุดของการจัดวางแท็งกขึ้นอยูกับสารที่จัดเก็บภายในแท็งกและความจุของแท็งก
ภาพในหนาถัดไปแสดงกระบวนการในการจัดเก็บของแท็งก
ดานขวามือของภาพแสดงใหเห็นถึงรูปแบบการขนสงแบบตาง ๆ ที่ใชขนสงสินคาที่จัดเก็บอยูในแท็งก การขนถาย
(Transfer) จะเปนการบรรจุสินคาลงในแท็งก โดยมีกระบวนการปฏิบัติงานตาง ๆ เชน การบรรจุ (Filling) การถายออก
(Draining) การเก็บตัวอยาง (Sample Taking) การเปาไล (Purging) สําหรับกระบวนการเคลื่อนยายของเหลวจะไหลเขาสู
แท็งกทางหนึ่งและไอจะไหลออกจากแท็งกอีกทางหนึ่ง จากนั้นผลิตภัณฑจะถูกบรรจุไวในแท็งกซึ่งอาจมีการเก็บตัวอยางและ
ขั้นตอไปจะเปนการเคลื่อนยายออกจากแท็งก
จากดานบนสูดานลางของภาพแสดงถึงกระบวนการตั้งแตขั้นตอนเริ่มตนคือการบรรจุและขั้นตอนสุดทายคือการถาย
ออกจนหมดแท็งก รวมถึงการปฏิบัติการอื่น ๆ ที่ตองดําเนินการ
สําหรับกิจกรรมทั้งหมดนี้ จะมีความเสี่ยงจากการเติมจนลนหรือเกิดการรั่วไหลของแท็งก
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กาซไหลไปสู :

อากาศ (AIR)
ระบบยอนกลับของไอ (VAPOR RETURN SYSTEMS)
ระบบบําบัดไอระเหย (VAPOR TREATMENT SYSTEMS)

แท็งกจัดเก็บ (Storage Tank)
การดําเนินการ : การบรรจุ (Tank Filling)
การถายทิ้ง/การถายออก (Emptying/Draining)
การทําความสะอาด (Cleaning)
การเปาไล (Purging/Blanketing)
การตรวจวัด (Manual Gauging)
การเก็บตัวอยาง(ระบบเปดหรือกึ่งปด)
(Sampling (open, semi-close))
การ Breathing/Standing
การปลดปลอยกาซ (Fugitive Emission)
อุบัติการณ : การเติมจนลน (Overfill)
การรั่วไหล (Leakage)

การถายโอน (Transfer)
การดําเนินการ : การเติมสูระบบ (System Filling)
การถายออก (Draining)
การทําความสะอาด (Cleaning)
การ Pigging
การเปาไล (Purging)
การเก็บตัวอยาง(ระบบเปดหรือกึ่งปด)
(Sampling (open, semi-close))
การตอเชื่อม ((Dis)Connecting)
การเปด (Opening)
การปลดปลอยกาซ (Fugitive Emission)
อุบัติการณ : การรั่วไหล (Leakage)

บุคคลที่สาม (3rd
แท็งกอื่นๆ (TANKS)

การจัดเก็บในแท็งก
(STORAGE IN TANKS)

แท็งกจัดเก็บ (Storage Tank)
การดําเนินการ : การถายออก (Draining)
การทําความสะอาด (Cleaning)
การเก็บตัวอยาง(ระบบเปดหรือกึ่งปด)
(Sampling (open, semi-close))
อุบัติการณ : การเติมจนลน (Overfill)
การรั่วไหล (Leakage)

การถายโอน (TRANSFER)

การขนถาย ((UN) LOADING)
เรือ (Ships)

เรือบรรทุก (Barges)

ถัง (Drums)

ตูรถไฟ

คอนเทนเนอร

รถบรรทุก

การถายโอน (Transfer)
การดําเนินการ : การทําความสะอาด (Cleaning)
การ Pigging
การเก็บตัวอยาง(ระบบเปดหรือกึ่งปด)
(Sampling (open, semi-close))
การตอเชื่อม/การปลด ((Dis)Connecting)
การเปด (Opening)
การระบายความดัน (Pressure relief)
อุบัติการณ : การรั่วไหล (Leakage)

ของเหลวไปยัง :

ระบบรวบรวมแบบเปดและระบบปด (OPEN AND CLOSE COLLECTION SYSTEMS)
ระบบบําบัดน้ําเสีย ตกคางอยูในดินและน้ําผิวดินที่คงคาง (WASTE WATER TREATMENT, SOIL & SURFACE WATER)
สิ่งตกคาง (RESIDUES)
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C.1 อุปกรณและชนิดของแท็งกจัดเก็บ
อุปกรณตอไปนี้อาจจะติดตั้งอยูบนแท็งกจัดเก็บ ขึ้นอยูกับลักษณะที่ไดมีการออกแบบไดแก ชองระบาย (Vents)
ชองเปดของแท็งก (Access hatches) ซึ่งเปนชองเปดเพื่อเขาไปตรวจสอบแท็งก ชองสําหรับใสเครื่องมือวัด (Gauge–float
wells) ชองติดตั้งเกจ/จุดเก็บตัวอยาง (Gauge-hatches/sample wells) ชองระบายที่ขอบแท็งก (Rim vents) จุดระบายน้ํา
จากหลังคา (Roof drains) ขารองรับหลังคา (Roof legs) ชอง guide pole wells และอุปกรณปองกันสุญญากาศ (Vacuum
breaker) อุปกรณตาง ๆ นี้ตองมีความเหมาะสมกับสวนประกอบของอุปกรณโครงสรางที่รองรับหรือหนาที่ในการใชงาน
อุปกรณเหลานี้สามารถเปนแหลงที่จะทําใหไอระเหยของสารที่บรรจุอยูภายในเล็ดลอดออกสูบรรยากาศได
เนื่องจาก
อุปกรณเหลานี้ตองติดตั้งดานบนและมีชองทะลุผานหลังคาเขาไป
อุปกรณติดตั้งสําหรับโครงหลังคาแท็งกที่เลื่อนขึ้นลงได (Floating roof) ทั้งแบบภายในและภายนอก เชน ชองเปด
ของแท็งกชอง guide pole wells ขารองรับหลังคา อุปกรณปองกันสุญญากาศ และชองใสเครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติ
(Automatic gauge float wells) อุปกรณติดตั้งอื่น ๆ ที่ใชสําหรับหลังคาแท็งกที่ขึ้นลงไดแบบภายในประกอบดวย Column
wells ladder wells และ Stub drains
วัสดุที่ใชทําแท็งกและอุปกรณประกอบของแท็งกตองเหมาะสมกับสารเคมีที่บรรจุ นั่นหมายความวาสารเคมีตองไม
มีผลกระทบตอวัสดุ เชน การกัดกรอนของกรดตอเนื้อวัสดุ
C.1.1 แท็งกทมี่ ีหลังคาขึ้นลงไดแบบภายนอก (External floating roof tanks)
แท็งกที่มีหลังคาขึ้นลงไดสามารถติดตั้งอุปกรณระบายไออัตโนมัติ (Automatic bleeder vent) (หรือเรียกวา
อุปกรณปองกันสุญญากาศ)
เพื่อการระบายอากาศและไอสารเคมีที่สะสมอยูใตหลังคาระหวางการบรรจุผลิตภัณฑใน
ชวงแรก โดยปกติอุปกรณระบายไอจะเปดอัตโนมัติกอนที่หลังคาจะวางอยูบนขารองรับ ดังนั้นจึงไมมีการเกิดสภาวะ
สุญญากาศภายในแท็งก แตภายใตสภาวะปกติชองระบายนี้จะปด ขนาดของอุปกรณระบายไอหรืออุปกรณปองกัน
สุญญากาศขึ้นอยูกับอัตราการไหลของสาร (และไอที่เกิดขึ้น) ในขณะทําการบรรจุสารเขาสูแท็งก เปนสิ่งสําคัญที่จะตองมี
อุปกรณรองรับทอทางระบาย (Bleeder vent pipe support) ซึ่งเปนตัวเปดวาลวระบาย ที่ไดรับการออกแบบไปในแนวทาง
เดียวกันกับขารองรับหลังคา เพื่อใหเกิดประโยชนแกการใชงาน ตัวอยางเชน วิธีการปฏิบัติงานและการซอมบํารุง เมื่อมีการ
ปรับตั้งคาของขารองรับหลังคาก็จะตองทําการปรับตั้งคาของอุปกรณรองรับไอจากการระบายไปพรอมกันดวยเสมอ
ชองระบายออกจากขอบซีล (Rim seal vent) มีความจําเปนสําหรับซีลที่มีชองวางของไอภายใน (Vapor space)
อยูใตรอยซีลที่อยูขอบแรก ยกตัวอยางเชน Vapor mounted seals และ Mechanical shoe type seals ในกรณีที่เปนซีลคร
อบของเหลวปกติซึ่งจะเปนซีลชนิดออนหรือเปน tube seal ไมจําเปนตองมีชองระบายออกจากขอบซีล หนาที่หลักของชอง
ระบายที่ขอบคือปลอยไอที่ถูกกักเก็บไว(ซึ่งจะมีความดัน)จากขอบซีลออกสูบรรยากาศ กาซหรือไอระเหยที่ถูกกักไวอาจจะ
เกิดขึ้นภายใตฝาครอบปดเหนือแท็งกและเล็ดลอดผานเขาไปในชองวางของขอบ หากความดันภายในขอบสูงมากเกินไปจะ
ทําใหวัสดุซีลเสียหายและลดประสิทธิภาพในการซีลได
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C.1.2 แท็งกแบบหลังคาติดตาย (Fixed roof tank)
วาลวระบายความดันปองกันสุญญากาศ (Pressure Vacuum Relief Valves, PVRV) หรืออุปกรณระบายเพื่อ
ปองกันความดันสวนเกิน และวาลวสุญญากาศเปนอุปกรณเพื่อปองกันแท็งกยุบตัวเนื่องจากที่ความดันลบในแท็งก หนาที่
การทํางานของวาลวเหลานี้อาจรวมอยูในวาลวปองกันความดันสวนเกินและสุญญากาศ (Pressure-vacuum valve;
Breather valve) ตัวเดียวกันได
แท็งกจัดเก็บที่ใชงานภายใตความดันปกติ ตองติดตั้งวาลวระบายอากาศ (Air vent valve) ซึ่งการระบายอากาศจะ
เปนไปโดยธรรมชาติ วาลวระบายอากาศจะถูกออกแบบใหรบั อัตราการไหลสูงสุดของปมและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงภายใน
แท็งกซึ่งจะตองไมเกิดอันตรายภายใตความดันที่ลดลงหรือความดันสวนเกินที่เพิ่มขึ้น และหามมีการปดวาลวระบายอากาศ
C.1.3 ชองอุปกรณวัดและจุดเก็บตัวอยาง (เพื่อจุดมุงหมายในการควบคุมการปฏิบัติการ) Gauging and sampling
hatches (for operational control purposes)
ผลิตภัณฑมักจะถูกตรวจวัดอยางสม่ําเสมอดวยเกจหรือ Still well เพื่อดูพารามิเตอรตาง ๆ ที่อานไดจากเกจ เชน
ระดับความสูง น้ําหนัก อุณหภูมิ ความหนาแนน และ/หรือความดัน ดังนั้นเพื่อเปนการปองกันการแพรกระจายของไอสู
บรรยากาศ ชองสําหรับเกจ หรือ Still well ตองมีฝาปดใหสนิทระหวางการใชงานปกติ
ชองเปดที่สามารถปดเองไดและเปดไดโดยใชเทาเหยียบเปนอุปกรณที่ปดกั้นไอไดสนิทที่ใชกันโดยทั่วไป การใช
อุปกรณวัดอัตโนมัติเปนอีกแนวทางหนึ่งที่มีการใชงานและมีขอไดเปรียบเหนือวิธีการควบคุมดวยมือ โดยสามารถวัดปริมาณ
ของของเหลวไดโดยไมตองเปดแท็งก
ไมวัดหรืออุปกรณจุมวัด (Dipstick) เปนวัตถุที่อาจกอใหเกิดการจุดติดไฟได โดยอาจทําใหเกิดความรอนจากการ
เสียดสี ประกายไฟหรือไฟฟาสถิต โดยปกติอุปกรณจุมวัดทํามาจากอัลลอยดที่ไมกอใหเกิดประกายไฟ (Non-sparking
alloys) และตอสายดินไว นอกจากนี้อาจใชสายเทปเปนทางเลือกในการวัดความลึกไดอีกทางหนึ่ง
ตองไมเขาไปในแท็งกในระหวางการปฏิบัติงานโดยปราศจากเครื่องชวยหายใจและตองมีผูชวยเหลือ
C.1.4 อุปกรณวัดระดับ (Level devices)
อุปกรณวัดระดับเปนอุปกรณที่บอกระดับปริมาณของสารที่บรรจุ เพื่อใหแนใจวาจะไมมีการเติมจนลนเกิดขึ้น
อุปกรณวัดระดับสารซึ่งจะใหขอมูลเกี่ยวกับระดับปริมาณของสารในแท็งก เปนอุปกรณทางเทคนิคซึ่งสามารถวัด
ระดับความสูงของของเหลวในแท็งกได ดังนั้นจึงไมจําเปนตองเปดแท็งกและไมตองสัมผัสกับสารเคมีหรือสูดไอระเหยของ
ของเหลวเขาไป ตองไมใชแทงเหล็กกลมที่มีขีดระดับเพื่อตรวจวัดระดับความสูงของสารในแท็งกเพราะแทงกลมที่มีขีดวัด
ระดับอาจปนเปอนสารในแท็งก และอาจทําใหมีสิ่งสกปรกเจือปนสารเคมีในแท็งกได
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C.1.4.1 เกณฑการออกแบบ (Design aspects)

อยางนอยควรมี Still well 1 ชุด ถามีสองชุด ชุดแรกจะใชสําหรับเกจอัตโนมัติ ชุดสองจะใชสําหรับการตักตัวอยาง
ดวยมือ โดยปกติแลว Still well ควรอยูติดกับแท็งกซึ่งนิยมใหอยูที่พื้น ถามีการเก็บตัวอยางทั้งแบบดวยมือและแบบอัตโนมัติ
จาก still well ชุดเดียวกัน ควรเลือกใชวิธีวัดดวยเกจอัตโนมัติ เพื่อใหสามารถเก็บและวัดคาตัวอยางไดโดยปลอดภัย และลด
โอกาสที่สารจะหก
C.1.4.2 เกณฑในการปฏิบัติการ (Operational aspects)

ในระหวางกระบวนการเติม
การใชอุปกรณวัดระดับเพียงอยางเดียวไมเพียงพอตอการควบคุมและบันทึกในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากมีอันตรายจากการเติมสารจนลนซึ่งจะสงผลใหเกิดมลพิษตอดินและน้ํา การจัดเก็บสารเคมีในแท็งก
ปกติจะติดตั้งอุปกรณปองกันการลนซึ่งสามารถหยุดกระบวนการเติมกอนที่จะพบวาระดับของเหลวถึงจุดสูงสุดที่กําหนดไว
ในกรณีที่กระบวนการเติมไมไชแบบอัตโนมัติที่แท็งกจะติดตั้งสัญญาณเตือนที่บงบอกวาระดับของเหลวไดถึงจุดสูงสุดที่
กําหนดไวแลว และเมื่อสัญญาณเตือนดังขึ้นพนักงานก็จะสามารถหยุดกระบวนการเติมไดทันเวลา
C.1.5 อุปกรณวัดคุม (Instrumentation)
อุปกรณวัดคุมที่ติดตั้งทั้งในพื้นที่และแบบสงสัญญาณระยะไกลไปยังหองควบคุม ควรเปนไปตามมาตรฐานที่ถูกตอง
เหมาะสม
C.1.6 อุปกรณดักเปลวไฟ (Flame arrester)
ในการปองกันการลุกติดไฟและการระเบิด
โดยปกติตองติดตั้งอุปกรณดักเปลวไฟไวที่ชองเปดทุกชองของแท็งกที่
เปลวไฟสามารถเขาไปได ซึ่งมักจะพบวา วาลวระบายอากาศหรือวาลวปองกันสุญญากาศของแท็งกสามารถปรับเปลี่ยน
ทางเทคนิคเปนอุปกรณดักเปลวไฟไดดวย
C.1.7 ชองเปดของแท็งกสารเคมี (Access hatches)
สําหรับแท็งกในแนวตั้งที่ติดตั้งเหนือพื้นดิน ชองเปดของแท็งกจะอยูที่สวนลางของแท็งกเพื่อใหสามารถเขาไปทํางาน
ในระหวางหยุดซอมบํารุงแท็งกและใชถายเทอากาศภายในแท็งก ชองเปดของแท็งกนี้เปนชองใหนําของแข็งที่ตกคางออก
จากแท็งกระหวางลางทําความสะอาดแท็งก สําหรับแท็งกที่มีเสนผาศูนยกลางมากกวา 25 เมตร จะตองมีชองเปดอยางนอย
2 ชองเปด
C.1.8 ชองระบาย (Drains)
ตองมีระบบระบาย 2 ระบบแยกออกจากกัน ระบบแรกเปนระบบระบายน้ําฝนจากหลังคาแท็งก น้ําจะถูกระบาย
ผานทอหรือสายยางที่มีความยืดหยุน ซึ่งติดตั้งอยูภายใน โดยมีวาลวอยูที่ปลายทอ ซึ่งจะอยูที่ฐานของแท็งก วาลวปองกัน
การไหลยอนกลับสาร ซึ่งติดตั้งอยูใกลปลายทอดานหลังคามีความจําเปนในการปองกันการรั่วไหลของผลิตภัณฑสูหลังคา
หรือระเหยกลายเปนไอ โดยปกติแลวจะมีการปดปลายดานที่อยูดานลางของทอระบายจากหลังคาเพื่อปองกันการรั่วไหล
ของสาร อยางไรก็ตาม การที่จะใหไดผลที่ดีนั้น ตองมีการระบายเปนประจํา โดยเฉพาะหลังฝนตกหนัก มิฉะนั้นจะมีความ
เปนไปไดที่จะเกิดการยุบตัวของหลังคาและกอใหเกิดการรั่วไหลอยางมาก
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การระบายแบบที่สองเปนการระบายที่สะสมที่ฐานของแท็งก วิธีการที่ดีที่สุดคือ การทําบอพักที่จุดต่ําสุดภายใน
แท็งก พรอมตอทอระบายผานวาลวออกมาภายนอก ในกรณีที่จัดเก็บสารไวไฟ การปฏิบัติที่เหมาะสมคือ อุดปดวาลวให
สนิทเมื่อไมมีการระบายน้ํา
C.1.9 เครื่องผสม (Mixers)
แท็งกที่เก็บวัตถุดิบ (เชน แท็งกน้ํามันดิบ) โดยปกติจะติดตั้งเครื่องผสมหรือใบกวนเพื่อไมใหสารเปนโคลนหรือ
ตะกอน (sludge) และเปนการปองกันการสะสมของของแข็งทีก่ นแท็งกได อุปกรณนี้ควรจะซอมแซมไดโดยไมตองหยุดการ
ใชงานแท็งก ควรพิจารณาติดตั้งอุปกรณเตือนกรณีที่ชุดรองลื่น (bearing) หรือซีลเครื่องกล (mechanical seal) เกิดการ
ชํารุด โดยเฉพาะกับเครื่องผสมที่มีการเดินเครื่องทิ้งไวเปนระยะเวลานาน เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถแกปญหาอันจะเปน
ตนเหตุใหเกิดอุบัติภัยทางดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมไดทันทวงที
C.1.10 ระบบการใหความรอน (Heating Systems)
การใหความรอนแกผลิตภัณฑที่บรรจุในแท็งก (เชน การทําใหผลิตภัณฑมีความหนืดลดนอยลง เพื่อใหการสูบทํา
ไดงายขึ้น) โดยการใหความรอนผานทอที่ติดตั้งเขาไปในแท็งก เพื่อจะสงไอน้ํา น้ํารอน หรือน้ํามันรอนเขาไปเพื่อถายเทความ
รอน โดยทั่วไปทอทางออกจากแท็งกของผลิตภัณฑจะตองอยูเหนือขดลวดหรือสวนของขดลวดนําความรอน เพื่อปองกัน
ไมใหสัมผัสกับพื้นผิวที่อยูดานในซึ่งถูกทําใหรอน หรืออุปกรณควบคุมอุณหภูมิตาง ๆ ทางเลือกอีกแนวทางหนึ่งคือติดตั้ง
ระบบสัญญาณเตือนเมื่อระดับของเหลวในแท็งกต่ําเขากับระบบตัดการทํางานของระบบทําความรอนแท็งก หรือกับระบบ
แจงเตือน เพื่อแจงเตือนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ การเชื่อมระบบใหความรอนกับระบบอุปกรณวัดระดับของเหลวในแท็งกมี
หลายวิธีขึ้นอยูกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑและขอกําหนดในการเดินเครื่อง ควรมีการเฝาติดตามอุณหภูมิและ/หรือความดัน
ของสารที่เก็บในแท็งกตามความจําเปนของสภาวะการทํางานหรือตามลักษณะเฉพาะของสารที่เก็บในแท็งก ตัวอยางเชน
แท็งกที่มีระบบใหความรอนหรือมีการใชกาซคลุมเหนือระดับของเหลวในแท็งก เปนตน
C.1.11 การซีลและปะเก็น (Sealing/gasket elements)
การตอเชื่อมและการซีลกันรั่วของปม ขอตอและทอ (วัสดุกันรั่ว) จะถูกตอเชื่อมและติดตั้งใหสามารถทนทานตอ
สภาพแวดลอม และไมหลุดออกจากตําแหนงที่ติดตั้งตลอดการใชงาน
ในการเลือกเทคนิคการซีลและวัสดุที่ใชทําซีลที่เหมาะสม ควรพิจารณาหัวขอดังตอไปนี้
1. ลักษณะเฉพาะของสาร (ขอความที่บอกความเสี่ยง ; R-Phrases)
2. คุณสมบัติทางกล อุณหภูมิและทางเคมี
3. ความทนทานตอสารที่ไหลผาน
ในกรณีที่การใชงานมีความเสี่ยงสูงที่จะกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม ควรใชหนาแปลนแบบลิ้นและรอง
(Flange with tongue and groove) หรือหนาแปลนลักษณะสันและรอง (Flange with projection and recess) หรือใชวิธี
กันรั่วพิเศษ เชน ปะเก็นเสริมเนื้อโลหะหรือปะเก็นในรอง ทั้งหมดนี้เปนวิธีที่ใชงานโดยทั่วไป
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C.2 การติดฉลากและเครื่องหมายที่แท็งก (Labeling and marking of tanks)
แท็งกตองมีการติดฉลากแสดงชื่อของสารเคมีที่บรรจุ พรอมสัญลักษณที่มีขนาดใหญเพียงพอ โดยสัญลักษณนี้
เปนสัญลักษณที่ใชสําหรับการขนสงสารเคมีหรือสําหรับการทํางานกับสารเคมีก็ได
ขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติมอื่น ๆ สามารถติดหรือเขียนเพิ่มไดที่แท็งก
C.3 การตรวจสอบแท็งก (Inspection of tanks)
ในทางปฏิบัติโดยทั่วไป มักจะกําหนดการตรวจสอบตามชวงระยะเวลาซึ่งจะสัมพันธกับชนิดของผลิตภัณฑที่
จัดเก็บ (วามีการกัดกรอนรุนแรงหรือไม) และในบางครั้งอาจรวมถึงสภาพทางภูมิศาสตรและอุณหภูมิดวย แตแนวโนมของ
การตรวจสอบในระดับสากลจะเปลี่ยนใชแนวทางในการตรวจสอบตามสภาพของแท็งกแทนการตรวจสอบตามชวง
ระยะเวลา เพื่อใหการตรวจสอบตามสภาพของแท็งกมีประสิทธิผล จําเปนตองจัดทําสรุปขอมูลโดยละเอียดและตรวจสอบ
ความถูกตองแนนอนของขอมูล รวมถึงการปรับเปลี่ยนขอมูลใหทันสมัย และเก็บรักษาประวัติใหครบถวน เริ่มตนตั้งแต
ขอมูลดั้งเดิมที่ใชในการออกแบบสรางแท็งกและขอมูลที่ใชทั้งหมดในการสรางแท็งกที่กลาวมานี้เปนปจจัยที่สําคัญในการ
กําหนดและตรวจสอบหาอัตราการกัดกรอนที่เกิดขึ้นเพื่อใชเปนเกณฑตัดสินวาเมื่อไรที่แท็งกควรเลิกใชงาน เพื่อนํามา
ตรวจสอบและ/หรือซอมแซม และเพื่อระบุวิธีและขอบเขตที่ใชในการซอมแซมไดดวย การตรวจสอบสามารถแบงออกเปน
การตรวจสอบตามปกติในขณะใชงานหรือการตรวจสอบตามปกติในขณะหยุดใชงาน การตรวจสอบในขณะใชงานอาจทําได
งายโดยเดินตรวจสอบแท็งกโดยรอบและตรวจสอบสภาพตามหัวขอที่ไดกําหนดไวแลวในใบรายงานการตรวจสอบ (check
list) สวนการตรวจสอบในขณะที่หยุดใชงานจะเปนการตรวจสอบในรายละเอียดของโครงสรางทั้งหมดตามที่มาตรฐานที่
กําหนดไว
สวนที่จะกลาวตอไปนี้เปนตัวอยางการตรวจสอบตามชวงระยะเวลา การตรวจสอบสภาพภายในของแท็งกแตละใบ
(กรณีเปนแท็งกที่แยกตั้งใบเดียว) ซึ่งไมไดใชเก็บสารพิษหรือสารมีกลิ่นชนิด K3 (ของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟตั้งแต 55
องศาเซลเซียส ขึ้นไปแตไมเกิน 100 องศาเซลเซียส) จะตองถูกตรวจสอบอยางนอยทุก ๆ 15 ป อยางไรก็ตามขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศและสภาพแวดลอมอื่น ๆ (ความชื้น ความเค็มและการกัดกรอน) ซึ่งควรจะตองเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบใหมาก
ขึ้น สําหรับแท็งกฟารม (คลังจัดเก็บที่บรรจุสารเคมีชนิดเดียวกัน) แท็งกทุก ๆ 4 ใบจะตองถูกตรวจสอบ 1 ใบ โดยใชวิธีที่
กลาวมาขางตน ซึ่งเปนวิธีสําหรับแท็งกที่ตั้งใบเดียว ในกรณีที่ไมพบความเสียหายที่รายแรงในการตรวจสอบอาจยืด
ระยะเวลาในการตรวจสอบแท็งกที่เหลือจาก 15 ปเปน 20 แตหากพบวามีความเสียหายที่รายแรงจะตองรีบตรวจสอบแท็งก
ที่เหลือโดยเร็ว
สําหรับแท็งกแตละใบที่ใชเก็บผลิตภัณฑ K1 (ของเหลวไวไฟไดมีจุดวาบไฟต่ํากวา 21 องศาเซลเซียส และความดัน
ไอต่ํากวา 1 บาร) และผลิตภัณฑ K2 (ของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟอยูระหวาง 21-55 องศาเซลเซียส) หรือผลิตภัณฑที่เปน
พิษหรือมีกลิ่น K3 (ของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟตั้งแต 55 องศาเซลเซียสขึ้นไป แตไมเกิน 100 องศาเซลเซียส) จะตองถูก
ตรวจสอบพื้นผิวภายในอยางนอยทุก 10 ป แตกรณีของแท็งกฟารม ทุก ๆ 4 ใบจะตองถูกนําออกมาตรวจสอบ 1 ใบ ทุก 10
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ป สวนแท็งกใบอื่น ๆ ที่เหลือใน 4 ใบนี้อาจขยายชวงเวลาในการตรวจสอบจาก 10 ป เปน 15 ป ได ถาไมพบความเสียหายที่
รายแรงในการตรวจสอบแตหากพบจะตองรีบตรวจสอบแท็งกที่เหลือทันที
1 การตรวจสอบสภาพภายนอก จะทําโดยวัดความหนาของผนังแท็งกและตรวจสอบสภาพหลังคาแบบติด
ตายของแท็งกทั้งหมด ซึ่งตองมีการตรวจสอบอยางนอยทุก ๆ 5 ป
2 ความหนาต่ําสุดที่ตองการสําหรับแผนเหล็กคือ 2 มิลลิเมตร
3 ตรวจสอบซีลกันรั่วของหลังคาลอยขึ้นลงไดอยางนอยที่สุดทุก 6 เดือน และควรมีการตรวจสอบรอยซีลและ
ซอมแซมรอยซีลแตเนิ่น ๆ (ลวงหนา)
4 ชองหรืออุปกรณระบายตองตรวจสอบภายนอกทุก 1 ป โดยตรวจสอบการเปด การปดและการกันรั่ว
5 วาลว ขั้นบันได ทางเดินบนแท็งกและอุปกรณเครื่องมือวัด จะตองถูกตรวจสอบเดือนละครั้งเพื่อใหมั่นใจ
วาอยูในสภาพดี
6 สายดินจะตองถูกตรวจสอบเดือนละครั้ง
ในกรณีนี้แท็งกฟารมจะถูกพิจารณาวาเปนแท็งกที่ตั้งติดกัน
เดียวกันและถูกใชงานภายใตสภาวะการใชงานที่เหมือนกัน

ซึ่งมีโครงสรางที่ใกลเคียงกันจะเก็บสารเคมีชนิด

7 ระบบปองกันไฟไหม/ดับเพลิง จะตองถูกตรวจสอบอยางนอยปละครั้ง รวมไปถึงตรวจสอบสารดับเพลิง
และอุปกรณดับเพลิงพรอมที่จะใชงานไดทันที
C.3.1 การปองกันการกัดกรอน (Corrosion Protection)
การเคลือบผิว (Coating): การกัดกรอนเปนสาเหตุหลักที่ทําใหอุปกรณตาง ๆ รุดชําซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดทั้งภายใน
และภายนอกบนผิวโลหะที่สัมผัสกับสาร การปองกันสามารถทําไดโดยการทาสีทับหรือการเคลือบผิวดวยวัสดุเคลือบผิวอื่นๆ
การกัดกรอนภายในอาจเกิดขึ้นจากการสะสมของน้ําภายในแท็งก อุปกรณในการกําจัดน้ําออกจากระบบอาจมี
ความจําเปนตองนํามาใช การกัดกรอนอาจเกิดขึ้นไดโดยไมอาจสังเกตเห็นได ภายใตฉนวนความรอน ซึ่งจะตองมีการวาง
แผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันการกัดกรอนที่เกิดขึ้นภายใตฉนวนนี้
การปองกันการกัดกรอนแบบคาโธดิก (Cathodic) เปนทางเลือกหนึ่งที่ใชปองกันการกัดกรอนสําหรับผิวภายใน
แท็งก สําหรับแท็งกที่ตั้งบนดิน
การปองกันแบบคาโธดิก ทําไดโดยการติดตั้งโลหะที่ยอมใหผุกรอนได (sacrificial anode) ไวในแท็งกแลว
เชื่อมตอไวกับระบบจายกระแสไฟฟา หรืออาจทําไดโดยติดตั้งโลหะที่สูญเสียประจุไดงายกวา (galvanic anodes) ไวใน
แท็งกการปองกันการกัดกรอนภายในแท็งกแบบคาโธดิกไมไดใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมีอีกตอไป เนื่องจากพบสารที่ใช
ปองกันการกัดกรอนอยูในผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่น
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C.4 การตรวจสอบสายและทอ (Inspection of hoses and pipes)
สายและทอที่ใชสําหรับบรรจุสารเขาแท็งกหรือบรรจุใสยานพาหนะที่ใชขนสง ตองทําการตรวจสอบกอนการใช
นอกจากนั้นตองทนความดันทดสอบที่ 4 บารได โดยทําการทดสอบปละ 1 ครั้ง ถาสายและทอใชงานกับสารที่มีความดันสูง
ความดันในการทดสอบตองมีคาสูงกวาความดันที่ใชงานซึ่งขึ้นอยูกับชนิดของสาร
นอกจากนั้นควรมีการตรวจดูสภาพภายนอกของสายและทอดวยสายตาเพื่อใหแนใจวาไมชํารุด
ถาชํารุดตอง
เปลี่ยนทันที วัสดุที่ใชทําสายและทอตองเหมาะสมกับสารอันตราย เชน ทอเหล็กตองมีการเคลือบผิวชนิดพิเศษสําหรับใช
งานกับสารกัดกรอน เปนตน
C.5 การปองกันการลน (Protection against overflow)
แท็งกตองมีขนาดบรรจุพอเพียงกับปริมาณจัดเก็บสารเคมี โดยปกติจะมีอุปกรณวัดระดับสารในแท็งกเพื่อหยุด
กระบวนการเติมสารเขาแท็งก
ในบางครั้งถาอุปกรณวัดระดับสารในแท็งกทํางานผิดปกติอาจทําใหเกิดการลนจากแท็งกได โดยปกติแท็งกจะเก็บ
สารเคมีในปริมาณมากซึ่งตองจัดใหมีคอกกั้น/บอกักเก็บรอบแท็งกเพื่อกักเก็บรองรับปริมาณสารเคมีที่หกลนทั้งหมดได
C.6 การปองกันกรณีเกิดสารหกรั่วไหล (Protection in case of spillage)
สําหรับแท็งกฟารมสวนใหญ ตองมีพื้นที่สําหรับกักเก็บสารที่หกรั่วไหล ซึ่งโดย
ปกติจะเปนกําแพงคอนกรีตหรือกําแพงดินที่สรางลอมรอบแท็งกฟารมเปนแนว
ปองกัน ความจุภายในขอบเขตกําแพงปองกันนี้ตองมีความจุไมนอยกวา
110% ของความจุของแท็งกที่มีขนาดใหญที่สุดบวกดวยปริมาณของน้ําฝนที่
ตองรองรับ ดังนั้นความสูงของกําแพงกั้นจะตองสูงกวาความสูงที่รองรับความจุ
กักเก็บ 110% ของแท็งกที่ใหญที่สุดไมนอยกวา 4 นิ้ว พื้นของบริเวณที่ตั้งแท็งกฟารมตองทําดวยวัสดุที่สารไมสามารถซึม
ผานได เพื่อปองกันไมใหสารเคมีที่หกรั่วไหลถูกชะลางลงสูผิวดิน
สําหรับบริเวณแท็งกฟารมที่มีขนาดเล็กถึงขนาดปานกลางสามารถใชคอนกรีตหรือแอสฟลทได โดยปูจากกําแพง
ถึงกําแพง และระหวางแท็งกทั้งหมด และเพื่อลดอัตราการกัดกรอนบริเวณพื้นดานลางของแท็งกจากน้ําฝนที่อยูในพื้นที่กัก
เก็บ ดังนั้นจึงควรออกแบบใหฐานที่ตั้งของแท็งกมีระดับสูงกวาระดับของพื้นของแท็งกฟารมซึ่งเปนมีการใชกันทั่วไป
การออกแบบระบบทอในแท็งกฟารมจะขึ้นกับตําแหนงที่ตั้งของเครื่องสูบน้ํา ถาเครื่องสูบน้ําตั้งอยูนอกบริเวณ
กําแพง ทอดูดของเครื่องสูบน้ําจะยาวมาก
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ภาคผนวก 1: ประมวลคํายอและอภิธานศัพท

Absolute Pressure
ความดันสัมบูรณ
Absorbent materials
วัสดุดูดซับ

Access hatches
ชองทางเขาแท็งก

เปนความดันรวมของความดันเกจกับความดันบรรยากาศ มีหนวยเปนกิโลปาสคาล
(สัมบูรณ), Kpa
วัสดุสําหรับใชในการดูดซับของเหลวอันตราย เพื่อปองกันการปนเปอน หรือการ
แพรกระจาย ตัวอยางเชน ทราย , ไดอะโตเมเชียส เอิรธ (diatomaceous earth), สาร
ดูดซับกรด (acid binder), สารดูดซับอเนกประสงค (universal binder), ขี้เลื่อย เปนตน
สารดูดซับนั้นจะตองมีความเหมาะสมกับสารเคมีที่หกรั่วไหลออกมาและจะตองไมทํา
ปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารเคมีนั้น
ชนิดของประตูทางเขาของแท็งก ซึ่งตองทําการเปดฝาออกเพื่อที่จะเขาไปในในตัวแท็งก
ชวงบนหรือลาง

Acute dermal toxicity (LD50 ระดับคาความเปนพิษ ซึ่งสัตวทดลองไดรับสารพิษโดยผานทางผิวหนังในระยะเวลาอัน
in mg/kg)
สั้น และกอใหเกิดผลอยางรุนแรง
คาความเปนพิษเฉียบพลัน
โดยผานทางผิวหนัง (LD50 มี
หนวยเปน มก./กก.)

LD50 ในหนวย มก./กก. หมายถึง ปริมาณที่ทําใหสัตวทดลองรอยละ 50 ตายในชวง
เวลาที่กําหนด (14 วัน) หนวย มก. /กก. เปนน้ําหนักมิลลิกรัมของสารตอน้ําหนักกิโลกรัม
ของสัตวทดลอง

Acute inhalation toxicity
(LC50 in mg/L)

คาความเปนพิษ ซึ่งสัตวทดลองไดรับโดยการหายใจเอาสารพิษ ในรูปของฝุน ไอ และ
กาซ ในระยะเวลาอันสั้น และกอใหเกิดผลอยางรุนแรง

คาความเปนพิษเฉียบพลัน
โดยการหายใจ (LC50 มีหนวย
เปน มก./ลิตร)

LC50 ในหนวย มก./ลิตร หมายถึง ปริมาณความเขมขนของสารเคมีในอากาศ ที่ทําให
สัตวทดลองรอยละ 50 ตายในชวงเวลาที่กําหนด (14 วัน) หนวย มก./ลิตร เปนน้ําหนัก
มิลลิกรัมของสารตอปริมาตรหนึ่งลิตรของอากาศ

Acute oral toxicity (LD50 in
mg/kg)

คาความเปนพิษ ซึ่งสัตวทดลองไดรับเขาสูรางกายโดยผานทางปากในระยะเวลาอันสั้น
และกอใหเกิดผลอยางรุนแรง

คาความเปนพิษเฉียบ-พลัน
โดยการกลืนกิน (LD50 มี
หนวยเปน มก./กก.)

LD50 ในหนวย มก./กก. หมายถึง ปริมาณที่ทําใหสัตวทดลองรอยละ 50 ตายในชวง
เวลาที่กําหนด (14 วัน) หนวย มก. /กก. เปนน้ําหนักมิลลิกรัมของสารตอน้ําหนักกิโลกรัม
ของสัตวทดลอง
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ADR

ขอกําหนดสําหรับการขนสงสินคาอันตรายทางถนน

ArbStättV

ขอกําหนดสําหรับสถานประกอบการตามมาตรฐาน

ASR

ขอกําหนดสําหรับสถานประกอบการตามมาตรฐานเยอรมัน

Binding agent

สารที่ใชในการดูดซับสารเคมีที่หกรั่วไหลบนพื้น เชน ทราย, diatomaceous earth, สาร
ดูดซับกรด (acid binder), สารดูดซับอเนกประสงค (universal binder), ขี้เลื่อย เปนตน
สารดูดซับนั้นจะตองมีความเหมาะสมกับสารเคมีที่หกรั่วไหลออกมาและจะตองไมทํา
ปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารเคมีนั้น

สารดูดซับทางเคมี

Biodegradability
ความสามารถในการยอย
สลายทางชีวภาพ
Boiling point
จุดเดือด

CAS number
หมายเลข CAS

ความสามารถที่จะยอยสลายโดยธรรมชาติ ของสารซึ่งจะถูกยอยสลาย ไดอยางรวดเร็ว
ซึ่งเปนผลจากการกระทําของแบคทีเรีย และการแตกตัวเปนธาตุตาง ๆ เชน คารบอน ซึ่ง
เปนกระบวนการหมุนเวียนที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
อุณหภูมิที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะกลายเปนไอที่ความดันที่กําหนด โดยทั่วไปหนวยจะอยู
ในรูปองศาเซลเซียส ที่ความดันระดับน้ําทะเล (760 มิลลิเมตรปรอท หรือ หนึ่ง
บรรยากาศ) สําหรับสารผสม อาจกําหนดเปนจุดเดือดเริ่มตน หรือชวง (range) ของจุด
เดือดของสารผสมนั้น ของเหลวไวไฟที่มีจุดเดือดต่ํามักจะเปนสารที่มีอันตรายจากไฟ
ไหมสูงมาก
หมายเลข Chemical Abstract Service ซึ่งกําหนดโดย American Chemical Society
เพื่อที่ใชจําแนกสารเคมี

CEFIC

อุตสาหกรรมเคมีของยุโรป European Chemical Industry (Conceil European
Federation Industrie Chemique)

Daphnia toxicity (LC50 in
mg/L)

คาความเปนพิษของสารพิษตอไรน้ํา (daphnia) ซึ่งเปนสัตวเล็ก ๆ ในน้ําจืดมีเปลือกใส
และหนวดดานขางสําหรับวายน้ํา

คาความเปนพิษตอไรน้ํา

LC50 ในหนวย มก./ลิตร หมายถึง ความเขมขนของสารเคมีในน้ํา ที่ทําใหสัตวทดลอง
รอยละ 50 ตายในชวงเวลาที่กําหนด (14 วัน) หนวย มก./ลิตร เปนน้ําหนักมิลลิกรัมของ
สารตอปริมาตรหนึ่งลิตรของน้ํา

(LC50 มีหนวยเปน มก./ลิตร)
Deflagration

การลุกไหมซึ่งเกิดขึ้นดวยอัตราความเร็วต่ํากวาเสียง

การไหมอยางรุนแรง
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Dermal Toxicity

ผลรายที่เกิดขึ้นเนื่องจากผิวหนังสัมผัสกับสาร

ความเปนพิษทางผิวหนัง
Detection system

ระบบทางเทคนิคในการตรวจจับกาซ ควัน หรือความรอน

ระบบการตรวจจับ
Detonation
การประทุที่สมบูรณ

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงและรวดเร็ว ซึ่งกอใหเกิดคลื่นซึ่งผานเนื้อวัตถุระเบิด และ
เกิดผลในการทําลายอยางรุนแรง ทันทีทันใด
เปนขบวนการที่วัตถุระเบิดเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่มีอัตราการทําปฏิกิริยาที่เร็วมาก ทําให
เกิด shock wave หรือ Detonation Wave วิ่งไปตามเนื้อของวัตถุระเบิด พรอม ๆ กับ
ปฏิกิริยาทางเคมี แนวปะทะของคลื่นจะถูกเสริมใหมีพลังสูงขึ้น ๆ จากปฏิกิริยาจนมี
ความเร็ว 1-6 ไมลตอวินาที ความเร็วจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับคุณสมบัติทางเคมีและ
ทางกายภายของวัตถุระเบิด

EEC

European Economics Community

EC

European Community

EINECS

European Inventory of Existing Chemical Substances

EN

European Norm

EWG

European Economics Community

Explosive Limits

ความเขมขนทั้งหมดของสวนผสมไอระเหยของสารไวไฟ หรือกาซในอากาศ โดยปกติจะ
มีหนวยงาน% โดยปริมาตร ซึ่งจะทําใหเกิดการลุกวาบของไฟ หรือการลุกลามของไฟ ถา
สวนผสมเริ่มไหม (บางทีจะเรียกวา flammable limits)

ความเขมขนที่กอใหเกิดการ
ลุกติดไฟหรือ ระเบิด
F30

กําแพงกันไฟซึ่งสามารถทนไฟได 30 นาที

Flame arrester

อุปกรณทางเทคนิคในการดักเปลวไฟ โดยจะหยุดเปลวไฟที่จะเขาไปในแท็งก ผานชอง
เปด

อุปกรณดักเปลวไฟ
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Fish toxicity (LC50 in mg/L)

คาความเปนพิษตอปลา

ความเปนพิษตอปลา

LC50 ในหนวย มก./ลิตร หมายถึง ความเขมขนของสารเคมีในน้ํา ที่ทําใหสัตวทดลอง
รอยละ 50 ตายในชวงเวลาที่กําหนด หนวย มก./ลิตร เปนน้ําหนักมิลลิกรัมของสารตอ
ปริมาตรหนึ่งลิตรของน้ํา

(LC50 ในหนวย มก./ลิตร)
Form
รูปลักษณะของสาร
Fire door
ประตูกันไฟ
Fire walls
กําแพงทนไฟ

รูปแบบของสารเคมี ซึ่งอาจปรากฏในรูปลักษณะของของแข็ง ของเหลว กาซ ของเหลว
หนืดคลายแปงเปยก หรือของเหลวหนืด
เปนประตูที่จํากัดการลุกลามของไฟ ซึ่งปรกติจะถูกปดหรือลอคเอาไวเพื่อปองกันการ
ลุกลามของไฟจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่งได
กําแพงของอาคารที่ชวยปองกันการลุกลามของไฟและทนตอความเสียหายที่เกิดจากไฟ
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง
กําแพงทนไฟจะถูกใชงาน เพื่อใหมั่นใจไดวา ถามีไฟไหม มันจะถูกจํากัดใหอยูในบริเวณ
หนึ่ง
กําแพงทนไฟประกอบดวยสวนที่ไมติดไฟ เชน เหล็ก terra-cotta ปูนปลาสเตอร และ
คอนกรีต

Flash point
จุดวาบไฟ

อุณหภูมิต่ําสุด ซึ่งของเหลวจะเกิดไอที่ติดไฟไดในปริมาณที่เพียงที่จะกอใหเกิดสวนผสม
ซึ่งสามารถลุกไหมได เมื่อรวมกับอากาศในบริเวณใกลผิวของของเหลว ซึ่งการเผาไหมจะ
ไมเกิดตอเนื่องที่อุณหภูมิจุดวาบไฟ
มีวิธีทดสอบจุดวาบไฟอยูหลายวิธีและคาของจุดวาบไฟก็จะแตกตางกันออกไปในสารตัว
เดียวกันตามวิธีการทดสอบตาง ๆ ดังนั้นจึงตองระบุวิธีการทดสอบดวย

Guage-float wells

ชองสําหรับใสเครื่องมือวัด
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Guage Pressure

ความดันที่อานไดจากเกจ ซึ่งไมรวมความดันบรรยากาศ

ความดันเกจ
GefStoffV

Regulations for dangerous substances (Gefahrstoffverordnung) - กฎหมายวัตถุ
อันตราย

Hazard symbols

เปนรูปสัญลักษณบนฉลากที่ติดไวในสถานที่ทํางาน เพื่อระบุอันตรายของสาร

สัญลักษณความเปนอันตราย
ของสาร
Ignition temperature

อุณหภูมิต่ําสุดที่สารถูกทําใหรอนจนสามารถเริ่มไหมไดดวยตนเอง

อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได
IMDG-Code

International Maritime Dangerous Goods Code

Incompatible

สารที่เมื่อสัมผัสกันโดยตรงจะกอใหเกิดปฏิกิริยาที่เปนอันตราย

เขากันไมได
IUPAC Nomenclature

International Union of Pure and Applied Chemistry Nomenclature of Organic
Chemistry

LC

ความเขมขนที่กอใหเกิดอันตรายถึงตายระดับความเขมขนของสาร ซึ่งจะทําใหสัตวตาย
ถาหายใจเขาไป

LC50

LC50 หมายถึง ความเขมขนที่ทําใหตาย 50% โดยเปนความเขมขนของสารในอากาศ (ซึ่ง
ทําการทดสอบในหองปฏิบัติการ) ที่ทําใหสัตวทดลองตาย 50% ในการสัมผัสกับสารครั้ง
เดียว (ปกติใชเวลา 1 – 4 ชั่วโมง) คา LC50 จะแสดงในรูปหนวยของสารตอลานหนวยของ
อากาศ (ppm) ซึ่งเปนหนวยโดยปริมาตรสําหรับกาซหรือไอ หรือในหนวยไมโครกรัมของ
สารตออากาศปริมาตรหนึ่งลิตร (mg/l) หรือมิลลิกรัมของสารตออากาศหนึ่งลูกบาศก
เมตร (mg/m3) สําหรับฝุน, ละออง, กาซและไอ

LD

Lethal Dose. ปริมาณความเขมขนของสารที่กอใหเกิดอันตรายถึงตายจากการกลืนเขา
ไป หรือการสัมผัสกับผิวหนัง
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LD50

LD 50 หมายถึง ปริมาณที่ทําใหตาย 50% เปนปริมาณสารที่ใหกับสัตวทดลองในขณะที่
ทดลองในหองปฏิบัติการ ทําใหสัตวตาย 50% ในการใหครั้งเดียว คา LD 50 แสดงใน
หนวยมิลลิกรัม หรือกรัมของสารตอน้ําหนักในหนวยกิโลกรัมของสัตว (mg/kg หรือ
g/kg)

Material Safety Data
Sheets (MSDS)

เอกสารที่จัดทําโดยผูผลิตหรือผูปรุงแตงสําหรับสารเคมีหรือสารผสม โดยมีขอมูลอยาง
นอยที่สุด ในเรื่ององคประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี อันตรายตอ
สุขภาพและความปลอดภัย มาตรการการตอบโตเมื่อมีอุบัติเหตุขึ้น และวิธีการกําจัด

เอกสารความปลอดภัย
Melting point
จุดหลอมเหลว

อุณหภูมิที่สารเปนของแข็ง เปลี่ยนสภาพเปนของเหลว กรณีที่สารเปนของผสม ชวง
อุณหภูมิที่สารเปลี่ยนสภาพอาจถูกระบุไว

MIndBauRl

Regulation for the construction of industrial buildings (Muster Industriebau
Richtlinie)

Mixed storage

ในที่นี้หมายถึง การจัดเก็บสารตั้งแตสองประเภทขึ้นไป โดยไมมีการเพิ่มเติมการกอสราง
ใด ๆ หรือ ไมมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานของพนักงาน หรือไมมีการเพิ่มมาตรการ
การปองกันทางเทคนิคสําหรับการจัดเก็บแบบแยกหาง

การจัดเก็บแบบคละ
Octanol water partition
coefficient (log POW)
ความเขมขน
Penetration
การซึมผาน
Personal protective
equipment
อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล

อัตราสวนความเขมขนระหวางตัวทําละลาย : เปนอัตราสวนความเขมขนของสารเคมีที่
ละลายในตัวทําละลาย 2 ตัว ที่จุดสมดุล (ซึ่งในที่นี้ตัวทําละลายหมายถึง นําและ
Octanol)
การเคลื่อนที่ของสารซึมผานชุดอุปกรณปองกัน เชน ซิบ รูกระดุม รอยตะเข็บ รูขนาด
เล็ก และผานทางรอยเย็บ รอยตัดและรอยขาด หรือสวนอื่นๆ ของชุดปองกันสารเคมี
(การเขามาและเคลื่อนผานไป)
อุปกรณที่จัดเตรียมไวเพื่อปกปองหรือแยกตัวบุคคลใหพนจากอันตรายทางเคมี ทาง
กายภาพและทางความรอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดในกรณีที่มีอุบัติเหตุจากสารอันตราย หรือที่
พื้นที่ปฏิบัติงานอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลที่เพียงพอตองสามารถปองกันระบบ
ทางเดินหายใจ ผิวหนัง ตา ใบหนา มือ เทา ศีรษะ รางกาย และหู อุปกรณปองกันภัยสวน
บุคคลประกอบไปดวยชุดปองกันรางกายและระบบทางเดินหายใจ
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pH Value
คาความเปนกรดดาง

พีเอชเปนการบอกถึงความเปนกรดหรือความเปนดางของวัตถุ คาพีเอชจาก 1 ถึง 7 ถือวา
เปนกรด สวน 7 ถึง 14 ถือวามีคาเปนดาง ในทางเทคนิค พีเอชเทากับ 7 จะถือวาเปน
กลาง โดยพีเอชเปนคา logarithm ของความเขมขนที่เปลี่ยนแปลงไดของไฮโดรเจนอิออน
ในสารละลาย
พีเอชเปนคาที่ใชบอกความเขมขนของไฮโดรเจนอิออน (อะตอมไฮโดรเจนที่มีประจุบวก
ในสารละลาย) ซึ่งเปนการวัดความเปนกรดในสารละลาย จะแทนดวยสัญลักษณ H+
คาพีเอช คํานวณไดจากคา logarithm ที่เปนลบของความเขมขนของไฮโดรเจนอิออน
โดย pH = log 10 (H+) โดย (H+) คือความเขมขนของไฮโดรเจนอิออนในหนวย โมล/ลิตร
เนื่องจากไฮโดรเจนอิออน รวมกับโมเลกุลของน้ําจะไดไฮโดรเจนเนียมอิออน (H3o+) ซึ่ง
บอยครั้งคา pH จะแสดงในรูปของความเขมขนของไฮโดรเจนอิออน

Preparations
สารผสม

Purging
การไลสารตกคาง

สารที่ผลิตจากการนําสารตาง ๆ ที่มีองคประกอบตาง ๆ กันมาผสมกัน เพื่อการใชงาน
โดยเฉพาะอยาง

การกําจัดสารที่ตกคางอยูในสาย ทอ หรือแท็งกถัง โดยการใชสารสําหรับทําความ
สะอาด

R-phrase

ขอความที่บอกความเสี่ยง (Risk phrase)

Rim vents

ชองระบายแท็งกที่ขอบนอกของเสนรอบวงของแท็งก

ชองระบายบนขอบแท็งก

Sample wells
จุดเก็บตัวอยาง

ชองที่ทําขึ้นเพื่อเก็บตัวอยางของเหลว: รูหรือชองที่ขุดหรือเจาะสวนฐานของถังเพื่อใชเปน
จุดเก็บตัวอยางสารอันตราย
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Smoke detector
อุปกรณตรวจจับควัน

Solubility in water
ละลายไดในน้ํา

อุปกรณตรวจจับควันจะบอกใหทราบเมื่อเริ่มจะมีไฟไหม และสงเสียงเตือน เพื่อที่
พนักงานจะไดอพยพไดอยางปลอดภัย อุปกรณนี้จะตรวจจับควันและในบางครั้งอาจ
รวมถึงความรอนดวยวิธีการหลายแบบ ในกรณีนี้จะใชสวนตรวจจับ ซึ่งเติม ionized air
ไว ตัวกําเนิดรังสีจะปลอยรังสีไป ionized อะตอมของอากาศในสวนตรวจจับ
(chamber) อนุภาคที่ถูกเติมประจุจะลําเลียงกระแสระหวางแผนเพลทที่อยูดานบนและ
ดานลางของสวนตรวจจับ ซึ่งจะทําหนาที่เปน electrode ควัน เมื่อเขาไปในสวนตรวจจับ
จะกระทบกับอนุภาคที่ถูกเติมประจุไว ซึ่งจะทําใหกระแสที่ผาน electrode ลดลง (ซึ่ง
แสดงไวในรูปดานขวา) เมื่อมีการบันทึกการลดลงของกระแส จะมีการสงสัญญาณไปที่
ชุดควบคุม ซึ่งจะทําใหสัญญาณเตือนทํางาน
หมายถึง ความสามารถในการละลาย : ปริมาณที่สารตัวหนึ่งสามารถละลายในน้ํา และ
การวัดความสามารถในการละลาย : การวัดความสามารถของสารในการละลายในน้ํา
ปริมาณจําเพาะคาหนึ่งที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน

S-phrase

ขอความที่บอกมาตรการความปลอดภัย

SprengL

กฎเกณฑสําหรับวัตถุระเบิด Regulations for explosive substances
(Sprengstoffrichtline)

Substances - สาร

A particular kind of matter or material. กลุมเฉพาะของสสารหรือวัตถุ

TRB

Regulation for Cylinders and other packagings for gases (Technische Regel
Behaelter)

TRbF

Regulations for flammable liquids (Technische Regel brennbare Flüssigkeiten)

TRGS

Regulations for dangerous substances (Technische Regel gefaehrliche Stoffe)

UN-number

ตัวเลข 4 หลัก ซึ่งกําหนดโดย UN สําหรับสินคาอันตราย หมายเลข UN จะแบงเปน 4
ประเภท

หมายเลข UN

a) รูปแบบการบันทึกเดี่ยว สําหรับสาร หรือวัตถุซึ่งมีการใหคํานิยามเปนอยางดี
b) รูปแบบการบันทึกที่ไมเจาะจง สําหรับสาร หรือวัตถุซึ่งมีการใหคํานิยามเปนอยางดี
c) Specific n.o.s. (not otherwise specified) entries ซึ่งครอบคลุมกลุมของสารหรือ
วัตถุที่มีลักษณะเฉพาะทางเคมีและทางเทคนิคโดยธรรมชาติ
d) general n.o.s. (not otherwise specified) entries ซึ่งครอบคลุมกลุมของสารหรือ
วัตถุที่เขากับเกณฑหนึ่งหรือหลายประเภท
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Vacuum breaker
อุปกรณปองกันการเกิด
สุญญากาศ
Vapor Pressure
ความดันไอ

อุปกรณทางเทคนิคในการปองกันการเกิดสุญญากาศ (สุญญากาศ หมายถึง สภาวะที่
กาซทั้งหมดถูกกําจัดไป)

หมายถึง ความดันของไอ หรือกาซของสาร ซึ่งกอตัวเหนือสารตัวเดิมซึ่งเปนของเหลวหรือ
ของแข็ง ของเหลวทั้งหมดและของแข็งบางตัว จะกลายเปนไออยางตอเนื่อง โดยปกติแลว
ความดันไอ จะหมายถึง ความดันของไอที่จุดสมดุล หรือความดันที่จุดซึ่งอัตราของ
อนุภาค (อะตอม, โมเลกุล) หลุดออกจากสารมากอตัวเปนไอ มีคาเทากับอัตราที่อนุภาค
กลับเขาสูสารจากการเปนไอ ความดันไอจะขึ้นกับอุณหภูมิ และชนิดของสารนั้น
นักวิทยาศาสตรโดยปกติจะวัดความดันไอในหนวยบรรยากาศ (atm), มิลลิเมตรของ
ปรอท (mm Hg) หรือ ทอรร (Torr) ที่อุณหภูมิ
20Oc (68OF) น้ําจะมีความดัน
ไอ 0.023 atm (17.5 มิลลิเมตร ปรอท) ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล (rubbing alcohol) มี
ความดันไอ 0.043 atm (33 มิลลิเมตร ปรอท) ที่ 20Oc สารที่มีความดันไอสูงกวาจะ
ปลอยอนุภาคไอมากกวาและกลายเปนไอไดเร็วกวาสารที่มีความดันไอต่ํากวา ไอโซโพ
รพิลแอลกอฮอล หนึ่งหนวยจะกลายเปนไอเร็วกวาน้ําหนึ่งหนวยที่ปริมาตรเดียวกัน
เพราะแอลกอฮอลมีความดันไอสูงกวาน้ํา

VCI

German Chemical Industry (Verband der Chemischen Industrie)

Vents

ชองเปดสําหรับอากาศ เปนชองเปดขนาดเล็ก ซึ่งยอมใหอากาศภายนอกเขาไปหรือใช
ระบายอากาศ กาซ ควัน หรือ ไอน้ําออกสูภายนอก

ชองระบาย
Viscosity
ความหนืด
WHG

คุณสมบัติที่ตานทานการไหลของของเหลว ซึ่งความหนืดจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตาม
อุณหภูมิ ของเหลวที่มีความหนืดต่ําจะมีคุณสมบัติในการยึดติดเพียงเล็กนอยและจะไหล
ไดอยางอิสระ
Regulation for water protection (Wasserhaushaltsgesetz)
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ภาคผนวก 2: หมายเหตุอางอิงเกี่ยวกับขอกําหนดตามมาตรฐานสากล
[1]

TRGS 514 3.18 und 3.1.9

[2]

MIndBauRl section 6.1

[3]

IndBauR section 1 and MIndBauR section 6.2

[4]

MIndBauRl section 6.1

[5]

MIndBauRl section 5.3

[6]

Thai regulation

[7]

Practice of chemical industry

[8]

IndBauR section 1 and MIndBauR section 6.2

[9]

ZH 1/201 section 4.4

[10]

ZH 1/201 section 4.5

[11]

Technical guidelines for fire fighting

[12]

MIndBauRl section 5.1

[13]

DIN 14011 and DIN 14811-1

[14]

LöRüRl section 5.3.6 table 2

[15]

12.BImSchV annex III

[16]

49CFR174

[17]

GefStoffV, TRGS 514 und LöRüRl

[18]

ZH 1/600 and VBG 100

[19]

ZH 1/600.26 annex I

[20]

Annex VI of GefStoffV

[21]

SprengLR 210 section 5

[22]

SprengLR 360 section 5

[23]

TRG 280 section 5.2.5

[24]

TRG 280 section 5.1.7

[25]

TRG 280 section 5.2.8

[26]

TRG 300 section 6.2.3
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[27]

TRG 300 section 6.1.1.

[28]

TRG 280 section 5.3

[29]

ElexV and VbF annex II

[30]

ZH 1/75.1 § 8

[31]

TRGS 514 section 3.3.6
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