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รายการค าย่อ 
 

ASME American Society of Mechanical Engineers สมาคมวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งสหรัฐอเมริกา 

CAS No. Chemical Abstract System Number กลุ่มตัวเลขของสาร เคมี ท่ีจดทะเบียนกับ เคมิคัล 
แอบสแตคต์ เซอร์วิส (Chemical Abstracts Services) 
ของสมาคมเคมีอเมริกนั (American Chemical Society) 
ส าหรับช้ีบ่งชนิดของสารเคมี  

CEC Canadian Electric Code มาตรฐานการออกแบบและการติดตั้งระบบไฟฟ้าของ 
North America Codes โดยท่ีมาตรฐาน NEC (National 
Electrical Code) ใชส้ าหรับประเทศสหรัฐอเมริกาและ
มาตรฐาน CEC (Canadian Electric Code)ใชส้ าหรับ
ประเทศแคนาดา 

CFC Chlorofluorocarbon สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนเ ป็นสารท าลายชั้ น
บรรยากาศโอโซนท่ีมีคลอรีนฟลูออรีนและคาร์บอนเป็น
องคป์ระกอบ 

CO2 Carbondioxide ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

CP Cyclopentane ไซโคลเพนเทน 

dB Decibel เดซิเบลเป็นหน่วยวดัระดบัความดงัของเสียง 

DIW Department of Industrial Works กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

EC European Country กลุ่มประเทศในทวปียโุรป 

EHS Environment, Health and Safety ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพและความปลอดภยั 

EMF Environmental Management Framework กรอบแผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

EMP Environmental Management Plan แผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

Ex Explosive / explosion วตัถุระเบิด /การระเบิด 

GHG Greenhouse Gas ก๊าซเรือนกระจก 

GHS Global Harmonized System Globally Harmonized System of Classification and 
Labeling of Chemicals หรือการจ าแนกประเภทและการ
ติดฉลากสารเคมีท่ีเป็นระบบเดียวกนัทัว่โลก 

GSB Government Savings Bank ธนาคารออมสิน 

GWP Global Warming Potential ค่าศกัยภาพท่ีท าใหโ้ลกร้อน ซ่ึงเป็นค่าเปรียบเทียบกบัค่า
ศกัยภาพของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์มีค่าเท่ากบั 1 
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HCFC  Hydrochlorofluorocarbon ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน เป็นเป็นสารท าลาย
ชั้นบรรยากาศโอโซนท่ีมีไฮโดรเจน คลอรีน ฟลูออรีน 
และคาร์บอนเป็นองคป์ระกอบ 

HPMP HCFC Phase-out Management Plan โครงการลดและเลิกใชส้าร HCFC 

IEC International Electrical Code สถาบันมาตรฐานการออกแบบและการติดตั้ งระบบ
ไฟฟ้าของยุโรป คือ International Electrotechnical 
Commission (IEC) 

LEL Lower Explosive Limit ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของก๊าซหรือไอระเหยขั้นต ่าท่ีผสม
กบัอากาศจนเกิดเป็นส่วนผสมท่ีเหมาะสมท่ีจะท าใหเ้กิด
การระเบิดได ้(Explosive Mixture)  

MDI Methyl Isocyanate เมทิลไอโซไซยาเนต 

MLF Multilateral Fund กองทุนพหุภาคี 

MOI Ministry of Industry กระทรวงอุตสาหกรรม 

MSDS Material Safety Data Sheet เอกสารก ากบัความปลอดภยั 

MT Metric Ton เมตริกตนั 

NEC National Electric Code  มาตรฐานการออกแบบและการติดตั้งระบบไฟฟ้าของ 
North America Codes โดยท่ีมาตรฐาน NEC (National 
Electrical Code) ใชส้ าหรับประเทศสหรัฐอเมริกาและ
มาตรฐาน CEC (Canadian Electric Code)ใชส้ าหรับ
ประเทศแคนาดา 

NFPA National Fire Protection Association  สมาคมป้องกนัอคัคีภยัแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา 

NOU National Ozone Unit หน่วยอนุรักษโ์อโซน 

ODS OzoneDepleting Substances สารท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน 

OHS Occupational Health and Safety อาชีวอนามยั และความปลอดภยั 

PLC Programmable Logic Control อุปกรณ์ควบคุมการท างานของเคร่ืองจกัรชนิดหน่ึง ท่ี
สามารถโปรแกรมให้เป็นไปตามต้องการได้ โดยมี
หน่วยความจ าในการเก็บโปรแกรมส าหรับควบคุมการ
ท างานของอุปกรณ์ต่างๆ 

PMU Project Management Unit หน่วยงานท่ีตั้งข้ึนเพ่ือบริหารจดัการโครงการ 

PU Polyurethane โพลียรีูเทน 

SME Small and Medium-size Enterprises ผูป้ระกอบการขนาดกลาง และขนาดเลก็ 
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TISI Thai Industrial Standard Institute ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

SIC  Standard  Industrial Classification  ระบบจ าแนกประเภทอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา 
โดยใชต้วัเลข 4 ตวัเป็นตวัก าหนด  

SOP Standard Operating Procedures ระเบียบมาตรฐานการปฏิบติังาน 
  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82
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1. บทน า 

 

 รัฐบาลไทยโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดรั้บการสนบัสนุนจากธนาคารโลกเพื่อเป็นท่ีปรึกษาของประเทศไทย
ในการด าเนินแผนการลดและเลิกใชส้าร HCFC ส าหรับภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ
ลดและเลิกใชส้ารHCFC ระยะท่ี 1 (HCFC Phase-out Management Plan: HPMP) ซ่ึงการด าเนินการตามแผน 
HPMPไดรั้บการสนับสนุนทางการเงินแบบให้เปล่าจากกองทุนพหุภาคีเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทย
บรรลุขอ้ตกลงภายใตส้นธิสญัญาพิธีสารมอนทรีออล โดยการด าเนินการผา่นธนาคารโลก  

 
 วตัถุประสงคข์องแผนการลดและเลิกใชส้าร HCFC  ในภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟมภายใต้โครงการ HPMP คือ 

การลดและเลิกการใชส้าร HCFC-141b ในกระบวนการผลิตโฟมประเภทโพลียูรีเทน (PU) ในทุกผลิตภณัฑ ์
ยกเวน้ การใชส้ าหรับโฟมฉีดพน่ (สเปรยโ์ฟม) ภายในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงจะมีส่วนช่วยท าให้ประเทศ
ไทยบรรลุเป้าหมายในการรักษาระดบัปริมาณการใชส้าร HCFC ไวท่ี้ค่าฐานในปี พ.ศ. 2556 (ค่าเฉล่ียจากปริมาณ
การใชง้านระหวา่งปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2553) ลดลงร้อยละ 10 จากค่าฐานภายในปี พ.ศ. 2558 และลดลงร้อยละ 
15 จากค่าฐานในปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการสนบัสนุนการลดและเลิกใช้สารดงักล่าว  รัฐบาลไทยไดน้ าระบบ
โควตา้มาใชใ้นการควบคุมการน าเขา้สาร HCFC 

 
 โครงการน้ีท าใหต้อ้งมีการลงทุนเพ่ือการปรับเปล่ียนเทคโนโลยใีนการฉีดโฟมภายในสถานประกอบการประมาณ 

190 แห่ง  เพื่อปรับเปล่ียนจากสาร HCFC ไปเป็นสารทดแทนอ่ืนในการฉีดโฟมท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะเทคโนโลยี
การใชส้ารไฮโดรคาร์บอน (ไซโคลเพนเทน), HFC-245fa และสูตรน ้ า (Water Blown)ในประเทศไทยมีการใช้
ผลิตภณัฑโ์ฟมในหลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 
 โฟมกอ้น 
 ตูแ้ช่เยน็ในเชิงพาณิชย ์(มีโฟมเป็นส่วนประกอบ) 
 ประตูเหลก็ ประตูไฟเบอร์กลาส 
 ถงัน ้ าแขง็ 
 ฉนวนหุม้ส่วนของท่อ และระหวา่งท่อท่ีอยูด่า้นในท่อ 
 ฉนวนหุม้ส่วนของท่อและผนงัหอ้งเยน็แบบ Sandwich Panel 
 ยานพาหนะท่ีเป็นหอ้งเยน็ เช่น รถบรรทุกเรือ และเรือประมง 
 ผนงัหอ้งเยน็แบบ Sandwich Panel 
 สเปรยโ์ฟม 
 กระติกน ้ า 
 ไมเ้ทียม 
 โฟมน่ิม (Flexible Molded Foam) 
 โฟมท่ีน ามาท าเป็นผิวหนา้ของวสัดุต่างๆ (Integral Skin Foam) 
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 ผูป้ระกอบการท่ีผลิตโฟมแต่ละประเภทตามท่ีระบุขา้งตน้มีความแตกต่างในขนาดของธุรกิจ ตั้งแต่ ธุรกิจขนาด
เลก็ท่ีมีการบริหารงานเป็นแบบครอบครัว สถานประกอบการขนาดกลางท่ีมีเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรแบบธรรมดา
ในกระบวนการฉีดโฟม สถานประกอบการผลิตโฟมท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรไดรั้บการออกแบบ
มาอยา่งดีเพ่ือน ามาใชง้านในกระบวนการฉีดโฟม 

 
 การน าเทคโนโลยีเหล่าน้ีมาใชง้าน ตอ้งจดัให้มีการด าเนินการให้มีความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดดา้นกฎหมาย 

นโยบาย และมาตรฐานการปฏิบติัด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ซ่ึงได้มีการอธิบายอยู่ในกรอบแผนการบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management Framework: EMF) ฉบบัน้ี ซ่ึงกรอบแผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ประกอบไปดว้ยมาตรการลดผลกระทบ และมาตรการในการปรับปรุงส่งเสริมท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือให้เกิดความ
มัน่ใจวา่ โครงการน้ีจะสามารถลดผลกระทบดา้นลบท่ีอาจเกิดข้ึนใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด และน ามาซ่ึงผลดา้นบวก 

  



8 

 

2. วตัถุประสงค์ 
 

โครงการลดและเลิกใชส้าร HCFC ถูกจดัอยูใ่นโครงการส่ิงแวดลอ้มประเภท B (Environment Category B) ซ่ึง
เก่ียวข้องกับข้อก าหนดของธนาคารโลกตามระเบียบท่ีเ ก่ียวกับการประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Assessment (OP/BP 4.01) policy)   เน่ืองจากโครงการน้ียงัไม่สามารถยืนยนัผูป้ระกอบการผลิตโฟม
ได้หมดทุกรายในระหว่างการประเมินความพร้อมของโครงการ  จึงตอ้งจัดท ากรอบแผนการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management Framework: EMF) เพื่อให้ค  าแนะน าแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูป้ระกอบการผลิตโฟมให้สามารถวิเคราะห์และด าเนินการเก่ียวกบัประเด็นด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  กรอบแผนการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้มยงัรวมถึงแบบฟอร์มแผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management Plan: 
EMP)  ผูป้ระกอบการผลิตโฟมสามารถใชก้รอบแผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม และแบบฟอร์มแผนการ
บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มในการจดัท าแผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มของตนเอง เพ่ือให้มัน่ใจวา่ประเด็นดา้น
ส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการแกไ้ขอยา่งถูกตอ้งในระหวา่งการปรับเปล่ียนไปใชเ้ทคโนโลยทีดแทน  
 
กรอบแผนการบริหารจัดการส่ิงแวดลอ้มฉบับน้ี  ได้ถูกจัดท าและเผยแพร่สู่สาธารณชนตามข้อก าหนดของ
ธนาคารโลกตามระเบียบท่ีเก่ียวกบัการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Assessment (OP/BP 
4.01) policy) และเป็นไปตามขอ้ก าหนดและกฎหมายของประเทศไทย   นอกจากน้ี การจดัท ากรอบแผนการ
บริหารจัดการส่ิงแวดล้อม และแบบฟอร์มแผนการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมยงัค านึงถึงข้อก าหนดด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพและความปลอดภยัของธนาคารโลกท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
วตัถุประสงคข์องกรอบแผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม (EMF) ฉบบัน้ี 

ก) ช้ีบ่งอนัตราย และความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนจากการน าเทคโนโลยีทดแทนท่ีถูกเลือกน ามาใชง้านโดย
สถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการโดยเปรียบเทียบกบัสภาพท่ีเป็นอยูเ่ดิม 

ข) จดัท าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้ก าหนดด้านความปลอดภยั สุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีจ าเป็น และให้
ค  าแนะน าของเทคโนโลยกีารฉีดโฟมท่ีเป็นทางเลือกในกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

ค) การน าขั้นตอน และระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีได้มาตรฐานในการจัดการเทคโนโลยีวิธีการฉีดโฟมท่ีเป็น
ทางเลือก การติดตั้งเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอุปกรณ์ในการป้องกนั และมาตรการ
ดา้นความปลอดภยั ส าหรับการใชส้ารไฮโดรคาร์บอน ท่ีตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของประเทศ 
และมาตรฐานระหวา่งประเทศ 

ง) จดัใหมี้กรอบ ส าหรับการเตรียมแผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management Plan: 
EMP) ส าหรับผู ้ประกอบการท่ีต้องการปรับเปล่ียนมาใช้เทคโนโลยีการฉีดโฟมโดยใช้สาร
ไฮโดรคาร์บอน  
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จ) เสนอมาตรการท่ีเทียบเท่ากบัระเบียบมาตรฐานการปฏิบติังาน (Standard Operating Procedures: SOP) 
ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการปรับเปล่ียนมาใชเ้ทคโนโลยีการฉีดโฟมโดยใชส้าร HFC-245fa และ
เทคโนโลยกีารฉีดโฟมดว้ยสูตรน ้ า 

ฉ) ก าหนดบทบาท และหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และขอบเขตท่ีจ าเป็นส าหรับการท ารายงาน และการอนุมติั
ขั้นตอนในการปฏิบติังาน ส าหรับผูบ้ริหาร และการเฝ้าระวงั เพ่ือติดตามประเด็นปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงน้ี รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีทดแทนในแต่ละสถาน
ประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
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3. ข้อมูลพืน้ฐานของอุตสาหกรรมโฟมในประเทศไทย 
 

3.1 ข้อมูลภาพรวมของโพลยูีรีเทนโฟม 
 

โพลียรีูเทนเป็นสารประกอบท่ีเกิดจากปฏิกิริยาโพลีเมอร์ โดยการน าสารไอโซไซยาเนตมาท าปฏิกิริยากบั
สารโพลีออลโดยมีตวัเร่งปฏิกิริยาอยูด่ว้ย ขอ้เด่นของโพลียรีูเทนคือ ความสามารถในการเปล่ียนสภาพเป็น
โฟมไดดี้เยีย่ม การผลิตโฟมมีความจ าเป็นท่ีตอ้งท าให้เกิดก๊าซข้ึนระหวา่งท่ีเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชัน่
ของยรีูเทน  ก๊าซนั้นอาจจะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์เกิดเองจากการท่ีสารไอโซไซยาเนตท าปฏิกิริยา
กบัน ้ า (เทคโนโลยีสูตรน ้ าก็ใชห้ลกัการง่ายๆ น้ีในการผลิตโฟม) หรือการผสมก๊าซ หรือของเหลวท่ีเดือด
กลายเป็นไอระเหยไดเ้ร็วมากๆ เรียกว่า สารเป่าโฟมโดยที่ปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชัน่เป็นปฏิกิริยาท่ี
คายความร้อน ซ่ึงการเกิดความร้อนข้ึนน้ีท าใหส้ารเป่าโฟมระเหยออกมา 
 
 สารHCFC เป็นสารเคมีท่ีนิยมน ามาใชเ้ป็นสารท าความเยน็ในตูเ้ยน็ และเคร่ืองปรับอากาศและใชเ้ป็น
สารเป่าโฟมท่ีใชใ้นการผลิตโพลียรีูเทนโฟม    สารเป่าโฟมมีความส าคญัต่อการท าใหโ้ครงสร้างของโพลี
ยรีูเทนคงรูปได ้ซ่ึงสารเหล่าน้ีมีความจ าเป็นในการข้ึนรูปโครงสร้างของโฟม   หน้าท่ีท่ีส าคญัของสาร
เป่าโฟมโดยเฉพาะส าหรับโพลียูรีเทนแบบแข็ง คือ คุณสมบัติในการเป็นฉนวนกันความร้อน  ความ
หนาแน่น และความแข็งแรงเชิงกลศาสตร์   พิธีสารมอนทรีออลซ่ึงเป็นพิธีสารระหวา่งประเทศท่ีประสบ
ความส าเร็จมากท่ีสุดในการรักษาส่ิงแวดลอ้มโลกไดก้ าหนดการลดและเลิกใชส้ารท าลายชั้นบรรยากาศ
โอโซน สารHCFC ไดถู้กน ามาใชเ้ป็นสารทดแทนชัว่คราวของสารCFC ท่ีถูกใชก้นัอยา่งแพร่หลายมาก่อน
และถูกเลิกใชไ้ปในท่ีสุดเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553    ตามพนัธกรณีภายใตพ้ิธีสารมอนทรีออลสาร 
HCFC ยงัคงมีผลกระทบต่อการท าลายชั้นโอโซน แต่ในศกัยภาพท่ีน้อยกว่าสาร CFC  ตามตารางท่ี 3-1 
และไดถู้กควบคุมอยา่งเป็นล าดบัขั้นภายใตพ้ิธีสารมอนทรีออล นอกจากน้ี HCFC ยงัเป็นก๊าซเรือน
กระจก (Greenhouse Gas: GHG) ท่ีมีค่าศกัยภาพท่ีท าใหโ้ลกร้อน(Global Warming Potential: GWP) อยู่
ในช่วงหลกัร้อยถึงหลกัพนัเท่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
 
เทคโนโลยีสารทดแทนในการฉีดโฟม เช่น HFC-245fa มีค่าศกัยภาพในการท าลายชั้นโอโซน(Ozone 
Depletion Potential:ODP) เป็นศูนย ์ในขณะท่ีค่าศกัยภาพท่ีท าให้โลกร้อนสูงกวา่สารไฮโดรคาร์บอนซ่ึง
เป็นสารเป่าโฟมที่มีค่าศักยภาพในการท าลายชั้นโอโซนเป็นศูนย ์ในขณะเดียวกนัก็ลดผลกระทบจาก
ปรากฏการณ์เรือนกระจก    ถึงแมว้า่ไซโคลเพนเทนมีขอ้ไดเ้ปรียบกวา่ HFC-245fa เน่ืองจากไม่ท าลายชั้น
บรรยากาศโอโซน และมีค่าศกัยภาพท่ีท าให้โลกร้อนนอ้ยมาก   ประเด็นหลกัท่ีตอ้งพิจารณาเม่ือตอ้งการ
เปล่ียนมาใชเ้ทคโนโลยไีซโคลเพนเทน คือจุดวาบไฟต ่าและความไวไฟ 
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ตารางท่ี  3-1  สารเป่าโฟมท่ีมีค่าศกัยภาพในการท าลายชั้นโอโซนเป็นศูนย ์และมีค่าศกัยภาพท่ีท าใหโ้ลกร้อนต ่าหรือเป็นศุนย ์
สารประกอบ จุดวาบไฟ (°C) ODP GWP 

CFC-11 ไม่ระบุ 1 4750 
HCFC-141b ไม่ระบุ 0.11 725 
HFC-134a  ไม่ระบุ 0 1300 
HFC-245fa  ไม่ระบุ 0 1050 
HFC-365mfc  - 24 0 840 
n-Pentane  - 49 0 11 
Iso-Pentane  - 51 0 11 
Cyclopentane - 37 0 11 
CO2 ไม่ระบุ 0 1.0 
 

3.2 ภาคอุตสาหรรมโพลยูีรีเทนโฟมของประเทศไทย 
 

ภาคอุตสาหกรรมโฟมในประเทศไทย จดัออกเป็นกลุ่มๆ ไดแ้ก่ โพลียรีูเทนแบบแข็ง (Rigid Polyurethane 
Foam)โพลียรีูเทนแบบน่ิม(Flexible Polyurethane Foam) และโฟมท่ีน ามาท าเป็นผิวหน้าของวสัดุต่างๆ 
(Integral Skin Foam) ขนาดของสถานประกอบการมีความหลากหลายทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ นอกจากนั้นในภาคธุรกิจโฟมยงัมีผูป้ระกอบการหลกัท่ีจดัเป็นผูผ้สมสารโพลีออล (System Houses) 
จ านวน 7 ราย สารโพลีออลถูกน าเขา้มาใชใ้นประเทศไทยในรูปแบบท่ียงัไม่ผสมกบัสารเป่าโฟม (Base 
Polyol) ก่อนน ามาผสมกบัสารเป่าโฟมโดยผูผ้สมสารโพลีออล 
 
มีผูป้ระกอบการผลิตโฟมทั้งหมด 215 รายท่ียงัคงใช้ HCFC-141b เป็นสารเป่าโฟม (Blowing Agent)
โครงการ HPMP ระยะท่ี 1 จะมุ่งเนน้ไปท่ีผูป้ระกอบการ 185 รายในทุกประเภทการใช ้ยกเวน้ สเปรยโ์ฟม 
(Spray Foam)ซ่ึงจะไดรั้บการด าเนินการในระยะต่อไปของโครงการ เน่ืองจากยงัขาดเทคโนโลยีทดแทนท่ี
มีความเหมาะสม บริษทัขา้มชาติขนาดใหญ่หลายรายใชส้ารไซโคลเพนเทนเป็นสารเป่าโฟมในกระบวน
การผลิตผนงัตูเ้ยน็ ตลอดจนบริษทัขนาดใหญ่ท่ีมีคนไทยเป็นเจา้ของโดยเฉพาะผูผ้ลิตผนงัห้องเยน็แบบ 
Sandwich Panel ไดเ้ปล่ียนไปใชส้ารไซโคลเพนเทนแลว้ในระหวา่งท่ีเพ่ิมก าลงัการผลิตผูป้ระกอบการ
เหล่าน้ี โดยเฉพาะในกลุ่มผูผ้ลิตตูเ้ยน็ไดเ้ปล่ียนไปใชไ้ซโคลเพนเทนโดยการลงทุนดว้ยตวัเอง  ส าหรับ
ผูป้ระกอบการผลิตโฟมภายใตโ้ครงการHPMP ระยะท่ี 1 จดัอยูใ่นกลุ่มผูผ้ลิตขนาดเล็กและขนาดกลาง 
ไดแ้ก่ บริษทัท่ีมีปริมาณการใช ้HCFC-141b นอ้ยกวา่ 50 เมตริกตนัต่อปี (ขนาดกลาง) และนอ้ยกวา่ 20 
เมตริกตนัต่อปี (ขนาดเลก็) และผูป้ระกอบการท่ีมีปริมาณการใชน้อ้ยมาก ซ่ึงมีปริมาณการใช้ HCFC-141b 
นอ้ยกวา่ 1 เมตริกตนัต่อปี 
 
สถานประกอบการส่วนใหญ่ท่ีใช ้HCFC-141b เป็นผูป้ระกอบการผลิตโพลียรีูเทนแบบแขง็มีเพียงไม่ก่ีราย
ท่ีเป็นผูผ้ลิตโพลียรีูเทนแบบน่ิมและโฟมท่ีน ามาท าเป็นผิวหนา้ของวสัดุต่างๆ ท่ียงัคงใช ้HCFC-141b เป็น
สารเป่าโฟมเพราะส่วนใหญ่ไดเ้ปล่ียนกระบวนการผลิตจากสาร CFC ไปเป็นสูตรน ้ า หรือเมทิลีนคลอไรด์ 
(Methylene Chloride) และไม่ไดใ้ชส้ารHCFC 
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ตารางท่ี 3-2 แจกแจงจ านวนสถานประกอบการตามปริมาณการใช ้HCFC-141b  

ผูป้ระกอบการ 
จ านวนของ

ผูป้ระกอบการ 
ปริมาณการใช ้HCFC-141b (เมตริกตนั) 

2007 2008 2009 2010 
โพลียรีูเทนแบบแขง็          

โฟมกอ้น 4 44.7 61.4 70.2 60.1 
ตูแ้ช่เยน็ในเชิงพาณิชย ์(มีโฟมเป็น
ส่วนประกอบ) 

14 110.4 136.6 132.8 147.5 

ประตูเหลก็/ไฟเบอร์กลาส 6 29.0 32.6 32.5 28.5 
ถงัน ้ าแขง็ 44 592.3 604.4 634.1 602.8 
ฉนวนหุม้ส่วนของท่อ และระหวา่งท่อท่ีอยู่
ดา้นในของท่อ 

6 41.3 39.3 50.4 62.7 

ฉนวนหุม้ส่วนของท่อ และผนงัแบบ 
Sandwich Panel 

3 32.8 38.3 40.6 38.4 

ยานพาหนะท่ีเป็นหอ้งเยน็ รถบรรทุก และ
เรือประมง 

13 43.2 59.3 59.7 70.3 

ผนงัหอ้งเยน็แบบ Sandwich Panel 25 242.7 275.4 246.9 332.2 
สเปรยโ์ฟม (Spray Foam)- ไม่เขา้ร่วม 
HPMP ระยะท่ี 1 

30 295.9 330.1 298.6 349.1 

กระติกน ้ า 7 46.6 54.5 47.9 45.7 
ไมเ้ทียม 6 27.6 32.2 39.2 49.0 
อ่ืนๆ 44 41.8 58.4 66.2 48.0 

รวมโพลียรีูเทนแบบแขง็ 202 1,548.2 1,722.6 1,719.1 1,834.4 
โพลียรีูเทนแบบน่ิม 5 21.6 25.0 27.9 25.1 
โฟมท่ีน ามาท าเป็นผิวหนา้ของวสัดุต่างๆ 8 19.3 28.0 24.3 24.1 

รวมของภาคอุตสาหกรรมโฟม 215 1,589.1 1,775.6 1,771.3 1,883.6 
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4. รายละเอยีดโครงการ 
 

4.1 โครงการลดและเลกิใช้สาร HCFC 
 

วตัถุประสงค์ของโครงการลดและเลิกใช้สาร HCFC คือ เพื่อลดปริมาณการใช้สาร HCFC ใน
ภาคอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองปรับอากาศและภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟม  ซ่ึงจะท าให้ประเทศไทยสามารถ
ปฏิบติัตามพนัธกรณีในการลดและเลิกการใชส้าร HCFC ภายใตโ้ครงการในระยะแรก (พ.ศ. 2557-2561) 
  
โครงการ HPMP ระยะท่ี 1  จะให้ความช่วยเหลือผูป้ระกอบการผลิตเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีผูถื้อหุ้นส่วน
ใหญ่เป็นคนไทย จ านวน 12 ราย และผูป้ระกอบการผลิตโฟม จ านวนประมาณ 185 รายในการเลิกใชส้าร 
HCFC และปรับเปล่ียนไปเป็นเทคโนโลยีทดแทน    โครงการ HPMP ระยะท่ี 1  ยงัรวมถึงการให้ความ
ช่วยเหลือดา้นเทคนิคเพ่ือสนบัสนุนการการลดและเลิกใชส้าร HCFC และการบริหารจดัการโครงการเพื่อ
เสริมสร้างศกัยภาพของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และธนาคารออมสินในการด าเนินโครงการ   นอกจากน้ี 
ประเทศไทยยงัไดรั้บเงินช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่าเพ่ือด าเนินโครงการเสริมสร้างศกัยภาพของหน่วยอนุรักษ์
โอโซน (Institutional Strengthening Project; IS Project)  ให้ประเทศไทยสามารถปฏิบติัตามพนัธกรณี
ภายใตพิ้ธีสารมอนทรีออล  ซ่ึงทั้งโครงการ HPMP ระยะท่ี 1  และโครงการ IS Project จะอยูภ่ายใต้
โครงการลดและเลิกใชส้าร HCFC (HCFC Phase-out Project) ซ่ึงไดแ้บ่งกิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการ
ออกเป็น 4 กลุ่ม (Component) กิจกรรมในกลุ่มท่ี 1  กลุ่มท่ี  2 และกลุ่มท่ี 3 เป็นการด าเนินการภายใต้
โครงการ HPMP ระยะท่ี 1 และกิจกรรมในกลุ่มท่ี 4 เป็นการด าเนินการภายใตโ้ครงการ IS Project ดงัน้ี 

 กลุ่มที ่1 (Component 1) – โครงการลงทุนเพื่อลดและเลิกการใช้สาร HCFC   โครงการจะให้
ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผูป้ระกอบการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 12 ราย และ
ผูป้ระกอบการผลิตโฟมขนาดกลางและขนาดเลก็ จ านวนประมาณ 132 รายในการปรับเปล่ียน
ไปใช้สารทดแทนท่ีไม่ท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีค่าศักยภาพท่ีท าให้โลกร้อนต ่า   
นอกจากน้ี ยงัรวมถึงการให้ความช่วยเหลือดา้นการเงินแก่ผูป้ระกอบการผลิตคอมเพรสเซอร์
คนไทยในการพฒันาคอมเพรสเซอร์ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศและตูเ้ยน็ท่ีใชใ้นเชิงพาณิชยซ่ึ์ง
ใชส้ารท่ีไม่ท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน   และผูผ้สมสารโพลีออล (System House) ในการ
พฒันาโฟมท่ีใชส้ารทดแทนท่ีไม่ท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน 

 กลุ่มที่ 2 (Component 2) – ความช่วยเหลือด้านเทคนิค  โครงการจะให้ความช่วยเหลือดา้น
เทคนิคแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือสนบัสนุนการลดและเลิกการใชส้าร HCFC-141b และสาร 
HCFC-22  ซ่ึงไดแ้ก่ การให้ความช่วยเหลือดา้นเทคนิคแก่ผูป้ระกอบการผลิตโฟมท่ีมีขนาด
เล็กมาก (Micro Enterprise) ในการปรับเปล่ียนไปใชโ้ฟมท่ีไม่มีสาร HCFC-141b   การให้
ความช่วยเหลือดา้นเทคนิคแก่ผูป้ระกอบการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 12 รายในการ
ปรับเปล่ียนไปใชส้าร HFC-32   กิจกรรมการส่งเสริม สนบัสนุนเทคโนโลยีท่ีไม่ท าลายชั้น
โอโซน และมีค่าศกัยภาพท่ีท าให้โลกร้อนต ่าในเคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็กและขนาดใหญ่   
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และการจดัฝึกอบรมให้แก่ผูฝึ้กสอนของหน่วยงานในการฝึกอบรมเก่ียวกบัขอ้ปฏิบติัท่ีดีใน
การซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศท่ีใชส้าร HFC-32 

  กลุ่มที่ 3 (Component 3) – การบริหารจัดการโครงการ   โครงการจะให้ความช่วยเหลือดา้น
การเงินเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และธนาคารออมสินในการ
บริหารจดัการ  ก ากบัดูแล  ติดตาม และรายงานกิจกรรมท่ีด าเนินการภายใตโ้ครงการ HPMP 
ระยะท่ี 1  รวมถึงการประเมินความคืบหน้าในการด าเนินโครงการในภาพรวมโดยเทียบกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการ และขอ้ก าหนดในขอ้ตกลงระหวา่งรัฐบาลไทยกบัคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพหุภาคี 

 กลุ่มที ่4 (Component 4) – การเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยอนุรักษ์โอโซน โครงการจะให้
ความช่วยเหลือดา้นการเงินเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของหน่วยอนุรักษโ์อโซนของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมในการบริหารจดัการ  ก ากบัดูแล  และประเมินผลการควบคุมการน าเขา้-ส่งออก
สาร HCFC โดยใชร้ะบบโควตา้  ตลอดจนเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ดา้นการรายงานภายใตพ้ิธีสารมอนทรีออลได ้

 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดรั้บมอบหมายจากกระทรวงอุตสาหหกรรมให้เป็นหน่วยงานประสานหลกั
ของประเทศไทย และเป็นหน่วยงานในการด าเนินการ  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลการ
ด าเนินโครงการในภาพรวม และประสานกบัหน่วยงานราชการอ่ืนๆ และภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินโครงการ  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมีหนา้ท่ีในการคดัเลือกหาท่ีปรึกษาเพ่ือด าเนินกิจกรรม
ความช่วยเหลือด้านเทคนิคในส่วนท่ีตนเองเป็นผูรั้บผิดชอบ และส าหรับปฏิบติังานภายใตก้ารบริหาร
จดัการโครงการ  ทั้งน้ี กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเป็นผูบ้ริหารเงินช่วยเหลือส าหรับกิจกรรมทั้งหมดใน
กลุ่มท่ี 4   กิจกรรมบางกิจกรรมในกลุ่มท่ี 2 และกิจกรรมในส่วนท่ี 3 ท่ีเก่ียวข้องกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม   ธนาคารออมสินจะเป็นผูรั้บผิดชอบการด าเนินกิจกรรมในกลุ่มท่ี 1  กิจกรรมบางกิจกรรม
ในกลุ่มท่ี 2 และกิจกรรมในส่วนท่ี 3 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคารออมสิน  ซ่ึงทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมและ
ธนาคารออมสินจะตอ้งส่งรายงานทางดา้นการเงิน และวา่จา้งผูต้รวจสอบบญัชีอิสระ (External Auditor) 
ตามขอ้ก าหนดของธนาคารโลก    
 
ผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการจะตอ้งส่งขอ้เสนอโครงการ (Sub-project Proposal) ให้แก่ธนาคารออม
สิน เพ่ือขอรับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าในการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต   และส าเนาข้อเสนอ
โครงการใหก้รมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะตรวจสอบและยืนยนัคุณสมบติั
ของผูป้ระกอบการวา่มีสิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือภายใตโ้ครงการตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพหุภาคีหรือไม่    ในขณะเดียวกนั ธนาคารออมสินจะพิจารณาขอ้เสนอโครงการและเอกสาร
ประกอบ  พร้อมทั้ งตรวจสอบปริมาณการใช้สาร HCFC เพื่อประเมินและยืนยนัโครงการท่ีเสนอโดย
ผูป้ระกอบการทั้งดา้นเทคนิคและดา้นการเงิน และเสนอจ านวนเงินช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่าท่ีผูป้ระกอบการ
ควรจะได้รับ   ธนาคารออมสินจะลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าย่อย (Sub-grant 
Agreement) กบัผูป้ระกอบการ และมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแล  ติดตาม และรายงานความคืบหน้าในการ
ด าเนินโครงการตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาใหค้วามช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่ายอ่ย 
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กระทรวงการคลงัจะลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า (Grant Agreement) มูลค่า 23.92 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ กบัธนาคารโลก  การด าเนินโครงการ HPMP ระยะท่ี 1 จะเร่ิมตั้งแต่ตน้ปี พ.ศ. 2557 
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการด าเนินโครงการสามารถท าใหป้ระเทศไทยปฏิบติัตามพนัธกรณีในการ
ลดและเลิกการใชส้าร HCFC ได ้ และเม่ือไดมี้การลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแลว้  
กระทรวงการคลัง  กรมโรงงานอุตสาหกรรม และธนาคารออมสินจะลงนามในข้อตกลงร่วมการ
ด าเนินงานเพ่ือก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละหน่วยงาน 

 
4.2 แผนในภาคอุตสาหกรรมโฟม 

 
โครงการลดและเลิกใชส้ารHCFC ระยะท่ี 1 ในภาคอุตสาหกรรมโฟมไดมุ่้งเนน้กบัการผลิตโพลียรีูเทนทุก
ประเภท ยกเวน้ สเปรยโ์ฟม (Spray Foam) ภาคเอกชนท่ีเขา้ร่วมโครงการรวมถึงผูป้ระกอบการจ านวน 185 
รายท่ีมีปริมาณการใช ้HCFC-141b ท่ีบรรจุอยูใ่นภาชนะบรรจุท่ีซ้ือจากผูน้ าเขา้  หรือสารโพลีออลท่ีผสม
กบั HCFC-141bแลว้ท่ีซ้ือจากผูผ้สมสารโพลีออลโครงการน้ีจะสนบัสนุนการด าเนินโครงการลงทุน (ส่วน
ใหญ่เนน้ในเร่ืองการจดัหาอุปกรณ์) ท่ีเก่ียวกบัการผลิตของผูป้ระกอบการผลิตโฟมเหล่าน้ี ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
ความช่วยเหลือดา้นเทคนิคในการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละการฝึกอบรมการผลิตโฟมดว้ยสารทดแทน และ
โควตา้ในการน าเขา้สาร HCFC-141b หน่วยงานท่ีตั้งข้ึนเพ่ือบริหารจดัการโครงการ (Project Management 
Unit: PMU) มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบส าหรับการด าเนินงานของโครงการ  ถึงแมว้า่โครงการ HPMP ระยะ
ท่ี 1 จะมีระยะเวลาในการด าเนินการ 5 ปี  การปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตของผูป้ระกอบการผลิตโฟ
มคาดวา่จะแลว้เสร็จภายในส้ินปี พ.ศ. 2558  
 
ถึงแมว้า่จะมีผูป้ระกอบการผลิตโฟมจ านวน 215 รายท่ียงัคงมีการใชส้าร HCFC-141b ในการผลิตโฟมก็
ตาม  ในจ านวนน้ี  มีผูป้ระกอบการผลิตโฟมจ านวน 30 รายท่ีอยูใ่นกลุ่มของสเปรยโ์ฟมท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ายใต้
โครงการ HPMP ระยะท่ี 1   ผูป้ระกอบการผลิตโฟม 185 ราย ท่ีจะเขา้ร่วมโครงการและอยูภ่ายใตก้รอบ
แผนการบริหารจัดการส่ิงแวดลอ้มฉบบัน้ีส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวดั
ใกลเ้คียง   แต่อย่างไรก็ตามในจ านวนน้ี  มีผูป้ระกอบการผลิตโฟม จ านวน 1 รายท่ีไม่มีสิทธิไดรั้บเงิน
ช่วยเหลือจากกองทุนพหุภาคีเน่ืองจากมีผูถื้อหุ้นท่ีมาจากประเทศ non-Article 5 ทั้งหมด 100% (ตาม
ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการบริหารกองทุนพหุภาคี  เงินช่วยเหลือท่ีจะใหแ้ก่ผูป้ระกอบการจะถูกหักออก
ตามอตัราส่วนผูถื้อหุ้นท่ีมาจากประเทศ non-Article 5 หรือประเทศพฒันา)  ดงันั้น  จะมีผูป้ระกอบการ
ผลิตโฟมท่ีเขา้ร่วมโครงการ HPMP ระยะท่ี 1 ทั้ งส้ิน 184 ราย โดยผูป้ระกอบการประมาณ 161 ราย
วางแผนท่ีจะใช ้ HFC-245fa และสูตรน ้ าเป็นสารเป่าโฟม ซ่ึงจะตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตบา้ง  อีก 
23 รายท่ีมีปริมาณการใชส้าร HCFC-141b ในจ านวนท่ีมากพอและมีศกัยภาพในการเปล่ียนไปใช่สาร
ไฮโดรคาร์บอนวางแผนท่ีจะใชส้ารไซโคลเพนเทน (ซ่ึงเป็นสารท่ีมีความไวไฟ) เน่ืองจากมีค่าศกัยภาพท่ี
ท าใหโ้ลกร้อนต ่ามาก จึงถือเป็นสารทดแทนในระยะยาวแทนสาร HCFC-141b   
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ตารางท่ี 4-1  สรุปการเลือกชนิดสารทดแทนของผูป้ระกอบการผลิตโฟมภายใตโ้ครงการ HPMP ระยะท่ี 1 แบ่งตามประเภทของโฟม  

ภาคอุตสาหกรรม 

สารทดแทน 
รวมทั้งส้ิน 

ไซโคลเพนเทน HFC-245fa สูตรน ้ า 

จ านวน
ผูป้ระกอบการ 

ปริมาณการใช ้
HCFC-141b  

(MT) 

จ านวน
ผูป้ระกอบการ 

ปริมาณการใช ้ 
HCFC-141b   

(MT) 

จ านวน
ผูป้ระกอบการ 

ปริมาณการใช ้
HCFC-141b 

 (MT) 

จ านวน
ผูป้ระกอบการ 

ปริมาณการใช้
HCFC-141b 

(MT) 
ผูป้ระกอบการขนาดกลาง และขนาดเลก็                 
โพลียรีูเทนแบบแขง็ 

        โฟมกอ้น 4 60.12 
  

    4 60.12 
ตูแ้ช่เยน็ในเชิงพาณิชย ์(มีโฟมเป็นส่วนประกอบ) 1 35.00 13 110.78     14 145.78 
ประตูเหลก็/ไฟเบอร์กลาส     4 28.41     4 28.41 
ถงัน ้ าแขง็ 9 313.48 30 274.86     39 588.34 
ฉนวนหุม้ส่วนของท่อ และระหวา่งท่อท่ีอยูด่า้น
ในของท่อ     6 62.72     6 62.72 
ฉนวนหุม้ส่วนของท่อ และผนงัหอ้งเยน็แบบ 
Sandwich Panel 1 23.10 2 15.04     3 38.14 
ยานพาหนะท่ีเป็นหอ้งเยน็ รถบรรทุก และ
เรือประมง     12 69.58     12 69.58 
ผนงัหอ้งเยน็แบบ Sandwich Panel 8 207.93 13 113.89     21 321.82 
กระติกน ้ า     7 44.13     7 44.13 
ไมเ้ทียม     3 48.96     3 48.96 
อ่ืนๆ     9 46.10     9 46.10 
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ภาคอุตสาหกรรม 

สารทดแทน 
รวมทั้งส้ิน 

ไซโคลเพนเทน HFC-245fa สูตรน ้ า 

จ านวน
ผูป้ระกอบการ 

ปริมาณการใช ้
HCFC-141b  

(MT) 

จ านวน
ผูป้ระกอบการ 

ปริมาณการใช ้ 
HCFC-141b   

(MT) 

จ านวน
ผูป้ระกอบการ 

ปริมาณการใช ้
HCFC-141b 

 (MT) 

จ านวน
ผูป้ระกอบการ 

ปริมาณการใช้
HCFC-141b 

(MT) 
รวมโพลียรีูเทนแบบแขง็ 23 639.63 99 814.47     122 1,454.10 

โพลียรีูเทนแบบน่ิม         4 25.05 4 25.05 
โฟมท่ีน ามาท าเป็นผิวหนา้ของวสัดุต่างๆ     4 16.49 1 7.65 5 24.14 
รวมของภาคอุตสาหกรรมโฟม(โครงการลงทุน) 23 639.63 103 830.96 5 32.70 131 1,503.29 
ผูป้ระกอบการท่ีมีปริมาณการใชน้อ้ยมาก                 
โพลียรีูเทนแบบแขง็     49 4.36     49 4.36 
โพลียรีูเทนแบบน่ิม         1 0.01 1 0.01 
โฟมท่ีน ามาท าเป็นผิวหนา้ของวสัดุต่างๆ         3 0.00 3 0.00 
รวมผูป้ระกอบการท่ีมีปริมาณการใชน้อ้ยมาก 0 0.00 49 4.36 4 0.01 53 4.37 

สถานประกอบการท่ีไม่มีสิทธ์ิรับเงินช่วยเหลือ                 
โพลียรีูเทนแบบแขง็     1 9.29     1 9.29 
โพลียรีูเทนแบบน่ิม             0 0.00 
โฟมท่ีน ามาท าเป็นผิวหนา้ของวสัดุต่างๆ             0 0.00 

รวมสถานประกอบการท่ีไม่มีสิทธ์ิ 0 0.00 1 9.29 0 0.00 1 9.29 
รวมของภาคอุตสาหกรรมโฟม  23 639.63 153 844.61 9 32.71 185 1,516.95 
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บริษัทฯ ทั้ งหมดตั้ งอยู่ในเขตพาณิชย์ และอุตสาหกรรมท่ีมีพ้ืนท่ีซ่ึงห่างจากชุมชนท่ีพกัอาศัย และมี
ศกัยภาพท่ีจะด าเนินมาตรการดา้นความปลอดภยัท่ีจะกล่าวต่อไปในเอกสารชุดน้ี  ในจ านวน184 ราย
ภายใตโ้ครงการน้ีมีอยู่ถึง 131 รายท่ีเป็นผูป้ระกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ซ่ึงจะด าเนินโครงการ
ลงทุนแบบโครงการเด่ียว (Individual Sub-project) ในการปรับเปล่ียนไปใช้เทคโนโลยีทดแทน    
ผูป้ระกอบการท่ีเหลืออีก  53 รายเป็นประกอบการท่ีมีปริมาณการใชน้อ้ยมาก (Micro Enterprise) ซ่ึงจะ
ไดรั้บความช่วยเหลือในรูปแบบของการฝึกอบรมในการผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยีทดแทนจากผูผ้สมหรือผู ้
จ  าหน่ายสารโพลีออล   มีเพียง 1 บริษทัท่ีไม่มีสิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือภายใตโ้ครงการ HPMP ระยะท่ี 1  

 
4.3 หลกัเกณฑ์ในการพจิาราณาให้เงนิช่วยเหลอืแบบให้เปล่าแก่ผู้ประกอบการผลติโฟม 

 
หลกัเกณฑใ์นการพิจาราณาใหเ้งินช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่าแก่ผูป้ระกอบการผลิตโฟมเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนพหุภาคี (Executive Committee Guidelines) และ/หรือชอ้เสนอโครงการ 
HPMP ระยะท่ี 1 ท่ีไดรั้บอนุมติั   กรมโรงงานอุตสาหกรรมและธนาคารออมสินจะตรวจสอบและยืนยนั
คุณสมบัติของผูป้ระกอบการว่ามีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการตามข้อก าหนดของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพหุภาคีหรือไม่ ดงัน้ี 

 ผูป้ระกอบการผลิตโฟมตั้งสถานประกอบการก่อนวนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ. 2550 (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม) 

 จ านวนเงินช่วยเหลือท่ีไดรั้บข้ึนอยู่กับ (1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในกระบวนการผลิตท่ีใช้กับสาร 
HCFC  (2)  ปริมาณการใชส้าร HCFC-141b ตามเอกสารประกอบของผูป้ระกอบการผลิต     
โฟมแต่ละราย (3) อตัราส่วนผูถื้อหุ้นท่ีมาจากประเทศ Article 5  หรือประเทศก าลงัพฒันา 
และอตัราส่วนการส่งออกไปยงัประเทศท่ีไม่ใช่ประเทศ non-Article 5  (ธนาคารออมสิน) 

 ผูป้ระกอบการผลิตโฟมจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมายกบัหน่วยงานราชการ (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม) 

 ผูป้ระกอบการผลิตโฟมมีศักยภาพด้านการเงินท่ีสามารถด าเนินโครงการได้จนแลว้เสร็จ 
(ธนาคารออมสิน) 

 
4.4 การประชุมเพือ่รับฟังความคดิเห็น 

 
การประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นร่วมกับภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกับกรอบแผนการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management Framework: EMF)  ส าหรับภาคอุตสาหกรรมโฟมภายใต้
โครงการลดและเลิกใชส้าร HCFC จดัข้ึนท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 ระหวา่ง
เวลา 09.30 – 12.30 น.  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 48 ราย จากภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูจ้  าหน่าย/ผูผ้สม
สารโพลีออลจ านวน 10 ราย   ผูป้ระกอบการผลิตโฟมท่ีตอ้งการปรับเปล่ียนไปใชส้ารไซโคลเพนเทน 
จ านวน 9 ราย  กลุ่มอุตสาหกรรมย่อยพอลียูรีเทนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   ส านัก
สนธิสญัญาและยทุธศาสตร์  ส านกัอุตสาหกรรมรายสาขา 3    ส านกัอุตสาหกรรมรายสาขา 4    และส านกั
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จดทะเบียนเคร่ืองจกัรกลางของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ส านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ
กรุงเทพมหานคร  ส านกัความปลอดภยัแรงงานของกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  และกรมโยธาธิ
การและผงัเมือง 
 
 วตัถุประสงคข์องการจดัประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น คือ เพื่อน าเสนอผลลัพธ์ท่ีไดจ้ากการจดัท ากรอบ
แผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการลดผลกระทบท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียนจากสาร HCFC-
141b ไปเป็นสารทดแทนอ่ืนๆ ในภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟม  ซ่ึงประกอบดว้ยผลการประเมินความเส่ียง
ในภาพรวมในภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟม   ขอ้ก าหนดท่ีผูป้ระกอบการผลิตโฟมทุกรายตอ้งปฏิบติัให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้  (ไม่ว่าจะใช้สารชนิดใดเป็นสารทดแทนก็ตาม)     ข้อก าหนดส าหรับ
ผูป้ระกอบการผลิตโฟมท่ีจะปรับเปล่ียนไปใชส้ารไซโคลเพนเทน   คุณลกัษณะของสารเคมีท่ีใชใ้นการ
ผลิตโฟม  และมาตรการลดผลกระทบท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียนจากสาร HCFC-141b ไปเป็นสารทดแทน
อ่ืนๆ   
 
รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูไดจ้ากภาคผนวก ญ  ซ่ึงท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะหลกัๆ ดงัน้ี 

 รายงานกรอบแผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มส าหรับภาคอุตสาหกรรมโฟมฉบบัสมบูรณ์  
ควรจะแยกมาตรการลดผลกระทบส าหรับสารทดแทน และให้ท่ีปรึกษาไปทบทวนดูว่าการ
จัดเก็บสารไซโคลเพนเทนในถังบรรจุเข้าข่ายท่ีจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของกรม
สรรพสามิตหรือไม่  หากใช่ ให้ท่ีปรึกษาน าขอ้ก าหนดดงักล่าวไปรวมไวใ้นกรอบแผนการ
บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มฉบบัสมบูรณ์ดว้ย 

 การออกแบบผงัโรงงานเป็นส่วนท่ีมีความส าคญั และจะตอ้งไดรั้บการเอาใจใส่เพ่ือป้องกนั
อคัคีภยั  จ าเป็นตอ้งมีความเขา้ในในเร่ืองการก าหนดโซนพ้ืนท่ี (Zoning Classification)  การ
ให้ข้อแนะน าด้านเทคนิคในการเลือกสารทดแทนการสนับสนุนข้อมูลท่ีจ าเป็น เพื่อให้
ผูป้ระกอบการสามารถเลือกใชส้ารทดแทนไดอ้ยา่งเหมาะสม  ซ่ึงจะด าเนินการผา่นทางการจดั
สมัมนาก่อนการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต 

 ประสานกบัผูผ้ลิตตูเ้ยน็บา้นเพ่ือเยีย่มชมโรงงาน  ซ่ึงจะท าให้ผูป้ระกอบการผลิตโฟมมีความรู้
ความเขา้ใจการจดัผงัโรงงานและมาตรการดา้นความปลอดภยัส าหรับการใชส้ารดงักล่าว  และ
สามารถปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตไปใชเ้ทคโนโลยดีงักล่าวไดดี้ยิ่งข้ึน  จะมีการด าเนินการ
ก่อนการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต 

 ควรจัดให้มีการฝึกอบรมและการเสริมสร้างความตระหนักแก่พนักงานในโรงงานและ
เจา้หนา้ท่ีดบัเพลิง  ซ่ึงจะเป็นส่วนหน่ึงในการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต 
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5. ข้อก าหนดทางกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 

5.1 ส่ิงทีต้่องด าเนินการทัว่ไป ส าหรับสถานประกอบการทีร่่วมโครงการ HPMP ระยะที ่1 
  

เน้ือความในส่วนน้ี เพ่ือจะเน้นย  ้าถึงกฎหมาย และขอ้ก าหนดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง กบักระบวนการกิจกรรม
ต่างๆท่ีอยูใ่นการผลิตโฟม ช่ือกฎหมาย หรือมาตราต่างๆท่ีอา้งอิงไว ้เพ่ือช้ีให้เห็นวา่ มีส่ิงท่ีผูป้ระกอบการ
จะตอ้งด าเนินการ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยั สุขภาพ และมาตรฐานต่างๆ ซ่ึงถือ
วา่เป็นส่ิงพ้ืนฐาน  เพ่ือใหเ้กิดการควบคุม, การลดความอนัตราย และความเส่ียงท่ีมีอยา่งสมเหตุสมผล และ
เป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั และถือเป็นขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ ส าหรับผูป้ระกอบการผลิตโฟม ท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
โดยท่ีมีกฎหมายจ านวนมาก ท่ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการจดัการสารเคมี วตัถุอนัตราย ท่ีมีผลบงัคบัใชก้บั
สถานประกอบการทุกประเภท  วิธีท่ีกฎหมายถูกบงัคบัใช ้โดยการก ากบัดูแล การออกและให้ใบอนุญาต
ต่างๆ  การก าหนดใหต้อ้งมีการตรวจสอบและรายงานเป็นระยะๆ  การมอบหมายแต่งตั้งให้มีผูรั้บผิดชอบ 
การก าหนดให้ตอ้งจดัท ามาตรฐานในการบริหารจดัการข้ึนในสถานประกอบการเอง แลว้รายงานผลการ
ด าเนินงานใหห้น่วยราชการทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

 
รูปภาพ 5-1 แผนภูมิแสดงระดบัชั้นของกฎหมายในประเทศไทย 

 
5.1.1 พระราชบญัญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 ทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรฐานความปลอดภัย และการออกใบอนุญาต 
  
 พระราชบญัญติัฉบบัน้ีใหอ้ านาจรัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรมไปออกกฎหมายและด าเนินการให้

มัน่ใจไดว้า่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีการก่อสร้างอาคารโรงงานและระบบสาธารณูปโภค การ
ติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ การเดินเคร่ืองในกระบวนการผลิตในลกัษณะท่ีไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อ
คนงาน ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายทัว่ไปท่ีกล่าวมานั้น หน่วยราชการจึงใชอ้  านาจ
ผา่นกระบวนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 

 
 ในหมวดท่ี 1 การประกอบกิจการโรงงาน มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวง ก าหนดให้

โรงงานตามประเภทชนิด หรือขนาดใด เป็นโรงงานจ าพวกท่ี 1 โรงงานจ าพวกท่ี 2 หรือโรงงานจ าพวกท่ี 3 
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แลว้แต่กรณีโดยค านึงถึงความจ าเป็นในการควบคุมดูแลการป้องกนัเหตุเดือดร้อนร าคาญ การป้องกนัความ
เสียหายและการป้องกันอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบ ท่ีจะมีต่อประชาชนหรือ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยแบ่งออกเป็นดงัน้ี 

 โรงงานจ าพวกท่ี 1 ไดแ้ก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีสามารถประกอบกิจการโรงงาน
ได ้ทนัทีตามความประสงคข์องผูป้ระกอบกิจการโรงงาน 

 โรงงานจ าพวกท่ี 2 ไดแ้ก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีเม่ือจะประกอบกิจการโรงงาน 
ตอ้งแจง้ใหผู้อ้นุญาตทราบก่อน 

 โรงงานจ าพวกท่ี 3 ไดแ้ก่ โรงงาประเภท ชนิด และขนาดท่ีเม่ือจะประกอบกิจการโรงงาน ตอ้ง
ไดรั้บการอนุญาตก่อนจึงจะด าเนินการได ้

  
 โรงงานผลิตโฟมไม่ว่าจะจดัอยู่ในประเภทใดจะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบัญญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ใน

หมวดท่ี 8 ซ่ึงให้อ านาจรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎหมายท่ีมีผลบังคับใช้กับโรงงานทุก
ประเภทท่ีอยูภ่ายใตห้มวดท่ี 7 จะตอ้งด าเนินการเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสถานท่ีตั้งของ
โรงงาน ส่ิงแวดลอ้มของโรงงานและลกัษณะของอาคาร หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคืออาคารจะตอ้งปลอดภยั
และเป็นท่ียอมรับ ในหมวดน้ีข้อ 8 ยงัได้กล่าวถึงข้อก าหนดท่ีต้องให้มีกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัย
เพ่ือท่ีจะป้องกัน หยุดหรือลดอนัตรายหรือการบาดเจ็บท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ดังนั้ น 
ผูป้ระกอบกิจการโรงงานโฟมทุกโรงงานท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการจึงตอ้งมีอาคารและโครงสร้าง
ท่ีปลอดภยั มัน่ใจไดว้า่เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ไดรั้บการติดตั้งในลกัษณะท่ีปลอดภยั โดยพนกังานหรือผูท่ี้
ผ่านการฝึกอบรมมีความช านาญและเป็นไปตามข้อก าหนดทั้ งหมดเพ่ือป้องกันการบาดเจ็บและการ
เจ็บป่วย 

 
 แมว้า่ หมวดท่ี 1 มาตราท่ี 18 (1) ของ พระราชบญัญติั โรงงาน พ.ศ. 2535 จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั การขอต่อ

ใบอนุญาต ขอใบอนุญาตขยายโรงงาน หรือดดัแปลงอาคาร หรือขออนุญาตเพ่ิมก าลงัการผลิต สันนิษฐาน
ไดว้า่ ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีน ามาพิจารณาในการออกใบอนุญาตเหล่านั้นให้แก่โรงงานประเภทท่ี 3 ผูท่ี้มีอ านาจ
ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐ ควรน าส่ิงเหล่าน้ีไปประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดในหมวดก่อนๆท่ีก าหนดให ้มีอาคารท่ีปลอดภยั มีการป้องกนัการเกิดเพลิงไหมท่ี้ดี มีสภาพการ
ท างานท่ีปลอดภยั มีเคร่ืองจกัรท่ีมีเคร่ืองป้องกนัครบถว้น มีระบบไฟฟ้าท่ีดี ไม่มีความเส่ียงจากการเกิด
เพลิงไหมแ้ละการระเบิด เป็นตน้ 
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5.1.2 ความปลอดภัยเกีย่วกบัอาคารและการป้องกนัอคัคภีัย 
 
 ผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการ HPMP ระยะท่ี 1 จะตอ้งมีใบอนุญาตในการใชอ้าคารโรงงาน และมี

รายงานการตรวจสอบอาคารท่ีออกให้โดย เจา้หนา้ท่ี ตามพระราชบญัญติัอาคาร พ.ศ. 2522 แมว้า่จะไม่มี
ขอ้ก าหนดตรงๆ ในกฎหมายฉบบัน้ีท่ีกล่าวถึงอาคารท่ีปลอดภยั การมีระบบป้องกนัอคัคีภยั และการติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีถูกตอ้ง กระบวนการการให้ใบอนุญาตข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของเจา้พนกังานทั้งส้ินท่ีจะออก
ใบอนุญาตให้ใชอ้าคาร ในหมวดท่ี 8 ของกฎหมายฉบบัน้ีมีขอ้ก าหนดให้เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งมัน่ใจวา่อาคาร
นั้นปลอดภยั ระบบป้องกันอคัคีภยัเพียงพอ ระบบไฟฟ้า ระบบก๊าซและส่ิงสาธารณูปโภคทั้ งหมดได้
มาตรฐานความปลอดภยั 

 
 ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัไดรั้บการทบทวนอยา่งเขม้งวด หลงัจากมีเหตุวินาศภยัใน

โรงงานตุ๊กตาเม่ือปี พ.ศ. 2535 ท่ีท าให้มีผูเ้สียชีวิตเป็นจ านวนมาก พระราชบัญญติัป้องกันและระงับ
อคัคีภยั พ.ศ. 2542 ท่ีออกโดยกระทรวงมหาดไทยนั้นก็เป็นเหตุมาจากอุบติัเหตุในคร้ังนั้น กฎหมายฉบบัน้ี
ให้ความหมายของค าวา่การป้องกนัอคัคีภยัและการระงบัอคัคีภยัไวใ้นมาตรา 4 รายละเอียดของกฎหมาย
ฉบับน้ีเน้นไปท่ีการให้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจให้ค  าแนะน าต่อเจ้าของอาคารให้ท าตาม
มาตรฐานทัว่ไปในการป้องกนัระงบัอคัคีภยัทัว่ไป 

 
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง การป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในโรงงาน พ.ศ. 2552 ท่ีออกโดยอาศยั

อ านาจตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 หมวดท่ี 1 ทัว่ไป ขอ้ 3 ให้ค  านิยามของโรงงานท่ีมีความเส่ียงต่อการ
เกิดอคัคีภยัสูง (48 ประเภท)  และโรงงานท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอคัคีภยัปานกลาง (โรงงานประเภทอ่ืนท่ี
ไม่อยูใ่นตาราง) ข้ึนอยู่กบัประเภทของผลิตภณัฑ์ โรงงานโฟม จะจดทะเบียนอยูใ่นล าดบัท่ี 53 (ผลิตถงั
น ้ าแข็งและกระติกน ้ า ) ล าดบัท่ี 63 (ผลิตแผ่นผนงัท่ีเป็นฉนวนแบบ Sandwich Panel ) ล าดบัท่ี 70 (ผลิตตู ้
แช่) และล าดบัท่ี 77 (ผลิตส่วนประกอบยานยนต)์  ประกาศดงักล่าวไดก้ าหนดวา่โรงงานเหล่าน้ีไม่จดัเป็น
โรงงานท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอคัคีภยัสูง ดงันั้น โรงงานเหล่าน้ีเป็นโรงงานท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิด
อคัคีภยัปานกลาง  อย่างไรก็ตาม ประกาศกระทรวงฉบบัน้ี ไดใ้ห้ค  าแนะน าถึงการจดัให้มีระบบป้องกนั
อคัคีภยั“อยา่งเพียงพอ” ซ่ึงในประกาศ กล่าวถึง  ระบบดบัเพลิง  ระบบตรวจจบั และส่งสัญญานเตือนภยั 
ถงัดบัเพลิงแบบหูห้ิว (ซ่ึงมีเฉพาะส่วนน้ีเท่านั้น ท่ีโรงงานท่ีมีความเส่ียงในการเกิดอคัคีภยัสูงกบัปานกลาง
มีความแตกต่างกนั) ระบบน ้ าดับเพลิง ระบบน ้ าฉีดอตัโนมติั  นอกจากน้ีประกาศฉบบัเดียวกนัน้ี ยงัได้
แนะน าให้มีการตรวจสอบ การทดสอบ การซ่อมบ ารุงรักษา ระบบท่ีกล่าวมานั้น จึงให้จดัท าแผนฉุกเฉิน 
แผนอพยพ ใหมี้การฝึกอบรม และจดัท าบนัทึกเป็นเอกสารหลกัฐานเพื่อใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจ 

 
5.1.3 สถานทีท่ างาน ความปลอดภัย สุขภาพ และส่ิงแวดล้อม 
 
 โดยรวมแลว้ ผูป้ระกอบการมีหน้าท่ีตอ้งท าให้สถานประกอบการมีความปลอดภยั ตามท่ีก าหนดไวใ้น 

พระราชบญัญติัความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานพ .ศ. 2554  ท่ีน่าสนใจก็คือ 
ใน พ.ร.บ.ฉบบัน้ี ไม่มีแมแ้ต่ค  าเดียว ท่ีกล่าวถึงอคัคีภยั สารอนัตราย ก๊าซ ไฟฟ้า เป็นการเฉพาะเจาะจง แต่
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กฎหมายใหค้  านิยามของค าวา่ “ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน” หมายความ
วา่การกระท า หรือสภาพการท างาน ซ่ึงปลอดจากเหตุ อนัจะท าใหเ้กิดการประสบอนัตราย ต่อชีวิตร่างกาย
จิตใจ หรือสุขภาพอนามยั อนัเน่ืองจากการท างาน หรือเก่ียวกบัการท างาน ให้นายจา้งมีหนา้ท่ีจดัและดูแล
สถานประกอบกิจการและลูกจา้ง ใหมี้สภาพการท างาน และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ท่ีปลอดภยั และ
ถูกสุขลกัษณะ รวมทั้ งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบติังานของลูกจา้ง มิให้ลูกจา้งไดรั้บอนัตรายต่อชีวิต
ร่างกายจิตใจและสุขภาพอนามยั มาตรา 8  ให้นายจา้งบริหารจดัการและด าเนินการดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดในกฎกระทรวง น่าจะ
ตีความไดว้า่ โรงงานผลิตโฟม มีหนา้ท่ีท าใหส้ถานประกอบการของตนเองปลอดภยัและอยูใ่ตข้อ้ก าหนดท่ี
กล่าวมานั้น กฎหมายยงัก าหนดใหน้ายจา้งตอ้งจดัท าแผนเพ่ือใหมี้สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยั 
แผนผงัและสภาพของอาคารและโครงสร้างไดรั้บการออกแบบและบ ารุงรักษาให้ก าจดัหรือควบคุมความ
เส่ียงทางดา้นการยศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเส่ียงจากการขนยา้ยส่ิงของดว้ยแรงคน ลดการ
สัมผสักบัเสียงดงั สภาพบรรยากาศท่ีปนเป้ือนหรือมีวตัถุอนัตราย เช่น ไอโซไซยาเนต โพลีออล สารเป่า
โฟม ตวัท าละลาย สารท่ีใชใ้ห้ถอดโมลด์ง่ายข้ึน น ้ ามนัไฮดรอลิก เป็นตน้ การสัมผสักบัอุณหภูมิท่ีร้อน
เกินไปเช่น การข้ึนรูปพลาสติก การอุ่นใหร้้อน การควบคุมเตาอบ สภาพเหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบ
และรายงานผลให้กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานทราบเป็นประจ าทุกปี ตอ้งรักษามาตรฐานและ
ส่ือสารขอ้ก าหนดในการดูแลสภาพการท างานใหส้ะอาดเป็นระเบียบ ตลอดจนการจดัให้มีท่ีเก็บเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์และวสัดุ ท่ีไม่กีดขวางทางผา่น ทางเดิน ทางร่วม ทางออกฉุกเฉิน และอุปกรณ์ฉุกเฉินมิใหกี้ดขวาง 
ไม่มีส่ิงท่ีจะท าใหเ้กิดอนัตรายจากการล่ืน และสะดุด หกลม้ 

 
5.1.4 การเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินอคัคภีัย 
 
 โรงงานโฟมทุกโรง ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานขั้นต ่าท่ีออกโดย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง การ

ป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในโรงงาน พ .ศ.  2552 และกฎกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและการด าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ. 2555  

 สถานท่ีปฏิบติังานตอ้งไดม้าตรฐานความปลอดภยัขั้นต ่าในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัอาคาร และการจดัการส่ิงอ านวย
ความสะดวก รวมถึงการจัดให้มีทางเขา้ และออกท่ีปลอดภยัจากอาคาร หรือโครงสร้าง การออกแบบ
สถานท่ีปฏิบติังาน พ้ืนท่ีทัว่ๆไป พ้ืนท่ีท่ีเป็นจุดรวมพล 

 
 ค าสั่งกระทรวง พ.ศ. 2552 เร่ือง การป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานประกอบการ ออกโดยกระทรวง

อุตสาหกรรม โดยอาศยัอ านาจตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 หมวดท่ี 7 ก าหนดให้ ตอ้งมีการฝึกอบรม
พนกังานเป็นประจ าทุกปี และแมว้า่ประกาศกระทรวงฉบบัน้ีไม่มีแมแ้ต่ค  าเดียวกล่าวถึง “แผนฉุกเฉิน” แต่
โดยเจตนารมยข์องการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานมีความรู้ในส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัเม่ือพบเห็นอคัคีภยั เขา้ใจ
วธีิการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิง และมีความรู้วา่ตอ้งอพยพไปท่ีใด  
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 กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ .ศ  .2555 มาตรา 30 ให้ทุกสถาน
ประกอบการตอ้งมีแผนฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภาพ แต่กฎหมายฉบบัน้ี แมว้า่จะไม่มีขอ้ก าหนดเฉพาะเจาะจง
เก่ียวกบัแผนฉุกเฉินกรณีเกิดการร่ัวไหลของก๊าซแอลพีจี แผนฉุกเฉินกรณีเกิดการร่ัวไหลของไซโคลเพน
เทน การเกิดสถานการณ์อคัคีภยัท่ีโรงข้ึนรูปพลาสติก แต่โดยหน้าท่ีของผูป้ระกอบการ ตอ้งจดัให้มีแผน
ฉุกเฉินท่ีครอบคลุมและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เหล่านั้น   

 
 ส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดจากกรณี เช่น ไซโคลเพนเทนหกและร่ัวไหล ซ่ึงไดก้ล่าวถึงใน

ตอนตน้เก่ียวกบัสถานประกอบการท่ีมีความปลอดภยั และมีรายช่ือของกฎหมาย และขอ้บงัคบัท่ีระบุถึง
การจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอคัคีภยัอย่างเพียงพอ ตอ้งจัดให้มีการบ ารุงรักษา และตรวจสอบ
อุปกรณ์ระงบัอคัคีภยั และ ตอ้งจดัท าแผนฉุกเฉิน และมีการฝึกซอ้มอพยพ  นอกจากน้ี ขอ้ปฏิบติัท่ีดีเลิศ
ตามมาตรฐานของกลุ่มอุตสาหกรรมมีขอ้เสนอแนะวา่ 

 
 “ ผูจ้ดัการโรงงาน หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายพึงจะตอ้งช้ีบ่งสถานการณ์ท่ีอาจมีโอกาสเกิดเป็นเหตุการณ์

ฉุกเฉินข้ึนไดใ้นสถานประกอบการ หรือจากบริเวณใกลเ้คียง และจดัท าแผนตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉิน
ของแต่ละโรงงาน ระเบียบวิธีการปฏิบติักรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนั้นตอ้งจดัท าเป็นเอกสาร และมีการทบทวน
อย่างสม ่าเสมอ  ในสถานประกอบการแต่ละแห่งควรจดัให้มีระบบการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ใน
สถานประกอบการแต่ละแห่งควรจดัใหมี้รายละเอียดในการติดต่อทั้งภายในและภายนอก  ผูจ้ดัการหรือผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมายควรก าหนดหนา้ท่ีในการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินโดยระบุเฉพาะเป็นรายบุคคลอยา่ง
ชดัเจน และตอ้งมีการส่ือสารขอ้มูลน้ีไปยงัพนกังานทุกคน และแสดงมีรายละเอียดในการติดต่อให้ชดัเจน 
ควรใหบุ้คคลซ่ึงมีความช านาญประเมินความเหมาะสม สถานท่ีจดั และความสามารถในการเขา้ถึงอุปกรณ์
ฉุกเฉิน และอุปกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ป้ายแสดงทางออก และระบบสัญญาณเตือนภยัตอ้งไดรั้บ
การตรวจสอบ ทดสอบ และบ ารุงรักษาอยา่งสม ่าเสมอในสถานประกอบการท่ีใชไ้ซโคลเพนเทน ซ่ึงถูกจดั
อยูใ่นกลุ่มวตัถุอนัตราย (คุณสมบติัมีความไวไฟ) จึงตอ้งมีเอกสารก ากบัการขนส่ง หรือมีการข้ึนทะเบียน 
ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในประกาศเร่ืองการขนส่ง
วตัถุอนัตรายทางบก พ .ศ   2546 ยงัระบุให้ผูป้ระกอบการขนส่งตอ้งมีการประเมิน และจดัเตรียมอุปกรณ์
ปฐมพยาบาลเพื่อความเหมาะสมในการจดัการความเส่ียง” 

 
5.1.5 อุปกรณ์และเคร่ืองจกัร 
 
 โรงงานอุตสาหกรรมท่ีผลิตโฟมตอ้งจดัใหมี้ และคงไวซ่ึ้งอุปกรณ์เคร่ืองจกัรใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั การ

ติดตั้ง การปฏิบติังาน การคงไวต้อ้งเป็นไปตามมาตรฐานท่ีสามารถยอมรับได ้
 
 หมวดท่ี 1 มาตรา 18 (2) ตาม พ.ร.บ.โรงงานพ .ศ. 2535 ตามท่ีไดอ้ธิบายมาแลว้ดา้นบน วา่แมม้าตราน้ีจะ

กล่าวถึงเฉพาะแต่เร่ือง การขอขยายโรงงาน การขอเพ่ิมก าลงัเคร่ืองจกัร การขอขยายดดัแปลงอาคาร การ
กระท าเหล่านั้นสมควรท่ีจะตอ้งไดรั้บการเห็นพอ้ง และไดรั้บอนุญาตบนพ้ืนฐานท่ีวา่ ไดม้าตรฐานความ
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ปลอดภยัสากล การขยายโรงงานและติดตั้งเคร่ืองจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยท่ีไม่มีการตรวจสอบ
เพ่ือให้มัน่ใจวา่ โครงสร้างฐานรากมีความแข็งแรงเพียงพอจะรับน ้ าหนกัท่ีเพ่ิมข้ึน จะท าให้เกิดอุบติัเหตุ 
เกิดการถล่มของอาคารไดก้ารเพ่ิมเติมก าลงัการผลิตของเคร่ืองอุปกรณ์มีผลกระทบต่อหลกัเกณฑด์า้นความ
ปลอดภยัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นมาตรา 8 ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นส่วนของอาคารและโครงสร้างท่ีกล่าวมาแลว้
ดา้นบน 

 
 พระราชบญัญติัความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 ก าหนดหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบให้ผูป้ระกอบการ หมวด 4 ตามมาตรา 32 ก าหนดให้ผูป้ระกอบการ ตอ้งท าการช้ีบ่ง
อนัตรายและประเมินความเส่ียง และในจ านวนนั้น ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ ก็จดัเป็น
อนัตรายจากการท างาน ดว้ยเหตุท่ีคนงานตอ้งท างานใกลก้บัเคร่ืองจกัร ตอ้งยืนหรือนัง่บนเคร่ืองจกัร ตอ้ง
ใชมื้อ ใชน้ิ้วหยบิแยง ป้อนช้ินงานเขา้เคร่ืองจกัร มาตราน้ีจึงเป็นเร่ืองความปลอดภยั ท่ีครอบคลุมประเด็น
เก่ียวกบัการจดัใหมี้เคร่ืองจกัรท่ีปลอดภยัดว้ย 

 
 กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้น ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร ป้ันจัน่ หมอ้ไอน ้ า พ.ศ. 2552 หมวดยอ่ยท่ี 1, 2 และ 3 ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของอุปกรณ์ตอ้งจดัให้มีระเบียบวิธีการล็อคกุญแจ และการแขวนป้ายการ
ทดสอบ และการจดบนัทึกในช้ินส่วนท่ีมีความส าคญั   

 
ในกรณีของการดดัแปลงเคร่ืองจกัร การเปล่ียนกระบวนการ วิธีการ วตัถุดิบ เช่นในกรณีน้ี คือ การเปล่ียน
จาก HCFC ไปใชส้ารไฮโดรคาร์บอนอย่างไซโคลเพนเทน ผูป้ระกอบการจะตอ้งทบทวนการประเมิน
อนัตรายและความเส่ียง แลว้จัดท าคู่มือการท างาน ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมผูท่ี้เก่ียวขอ้งอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลการด าเนินการดงักล่าว ตอ้งรายงานใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบ  

 
 การน าเอามาตรฐานสากล ท่ีเป็นท่ียอมรับมาใช ้เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัในการท างานกบัเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์อยา่งเพียงพอ ไดแ้ก่ การซ่อมบ ารุง ท่ีควรจะจดัท าเป็นคู่มือมาตรฐานข้ึน ส าหรับงานท่ีมีความเส่ียง
ปานกลางและความเส่ียงสูง เช่น งานท่ีตอ้งมีการปรับระยะ งานท าความสะอาด ซ่อมแซมเคร่ืองจักร  
โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับ มิเตอร์ร่ิงป๊ัม และระบบส่งจ่ายสารเป่าโฟม  เป็นตน้ ส่ิงท่ีกล่าวมาน้ีมีระบุไวใ้น 
กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั สุขภาพและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน พ.ศ. 2549 นอกจากน้ีเคร่ืองจกัรท่ีมีอนัตรายทางกล อนัตรายทางไฟฟ้า ไฮดรอลิก นิวแมติกส์ และ
อนัตรายเชิงกล ตอ้งมีเคร่ืองป้องกนัท่ีมีประสิทธิภาพ ขอ้ก าหนดน้ีกล่าวถึงไวใ้น หมวดท่ี 1 มาตรา 4 
พระราชบญัญติั ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 ผูท่ี้ปฏิบติังานกบั
เคร่ืองจกัรเหล่านั้นตอ้งไดรั้บการป้องกนัอยา่งเหมาะสม ดว้ยอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล เคร่ืองจกัรหรือ
อุปกรณ์ท่ีช ารุด ไม่ปลอดภยัตอ้งหยดุและน าออกไปเพ่ือป้องกนัการน าไปใชง้าน  
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5.1.6 การตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 
 
 พระราชบญัญติั ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 ไม่มีแมแ้ต่ค  า

เดียวใน พ.ร.บ.ฉบบัน้ีกล่าวถึงไฟฟ้า แต่ไฟฟ้าท าใหค้นเสียชีวติได ้และดว้ยเหตุผลง่ายๆ เช่นน้ี ไฟฟ้าจึงถูก
จดัวา่เป็นอนัตรายในการท างาน ท่ีผูป้ระกอบการตอ้งมีมาตรการควบคุม 

 
 กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน เก่ียวมาตรฐานเก่ียวกบัไฟฟ้า พ.ศ. 2554 ให้รายละเอียดไวอ้ย่างมากมาย
เก่ียวกบัความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้า ไดแ้ก่ 

หมวดท่ี 1 ทัว่ไป 

หมวดท่ี 2 บริภณัฑไ์ฟฟ้า 

หมวดท่ี 3 ระบบป้องกนัฟ้าผา่ 

หมวดท่ี 4 อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยับุคคลและอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า 
 
 กฎกระทรวง ก าหนดมาตรการความปลอดภัย เก่ียวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 สถาน

ประกอบการทุกแห่งตอ้งมีการบงัคบัใชต้ามล าดบั เพื่อให้เป็นไปตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบดา้นกฎหมาย
ในการจดัสถานท่ีท างานใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีมีความปลอดภยั  

 
5.1.7 สุขภาพและสุขลกัษณะ 
 
 มีขอ้ก าหนดตามกฎหมาย ให้ผูป้ระกอบการตอ้งด าเนินการ เช่น พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีว 

อนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554  และ กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีตรวจ
สุขภาพของลูกจา้งและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 ออกโดยกระทรวงแรงงาน
และสวสัดิการสงัคม หมวด 1 ขอ้ 1 ท่ีตอ้งมีการตรวจร่างกายและสุขภาพก่อนเร่ิมงานและหลงัการเลิกจา้ง 
การตรวจสุขภาพประจ าปี การประเมินสุขภาพของผูท่ี้ตอ้งปฏิบติังาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ลูกจา้ง
และผูรั้บเหมา ควรได้รับการตรวจสุขภาพก่อนเขา้งาน และควรมีการตรวจสุขภาพเป็นประจ าให้แก่ 
พนักงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขบัรถโฟล์คลิฟท์ พนกังานขบัรถขนส่ง ช่างเทคนิคท่ีตอ้งเดินทางไปบริการ
นอกสถานท่ี เป็นตน้ 

 
5.1.8 การบริหารจดัการ การปล่อยน า้ทิง้ การปล่อยสารมลพษิออกสู่บรรยากาศและของเสีย 
 
 ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ท่ีกล่าวไว ้ในหมวดท่ี 1 มาตรา 8 (5) ของพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 

2535 กล่าวโดยสรุปวา่ โรงงานท่ีไดรั้บอนุญาต ตอ้งปฏิบติัตาม และปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานใน
การปล่อยน ้ าท้ิง การก าจดัขยะของไม่ใชแ้ลว้ การปล่อยมลภาวะทางอากาศ ท่ีจะส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้มและ
ชุมชนโดยทัว่ไปโรงงานผลิตโฟม นั้น ไม่ก่อให้เกิดน ้ าเสียจากกระบวนการผลิตและไม่มีการปล่อยสาร
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มลพิษออกทางปล่อง  ผูป้ระกอบการจะตอ้งตรวจสอบให้มัน่ใจวา่ไม่มีการหก ร่ัวไหลของสารเคมีจากท่ี
จดัเก็บไซโคลเพนเทนและสารเคมีอ่ืนๆ ตอ้งจดัเก็บในท่ีท่ีมีคนักั้น ปริมาณกกัเก็บของคนักั้นตอ้งไม่นอ้ย
กวา่ 1.5 เท่าของความจุของภาชนะท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีเก็บอยูใ่นคนักั้นแห่งนั้น ยกตวัอยา่ง เช่น ภาชนะท่ีใหญ่
ท่ีสุดท่ีบรรจุสารเคมีและเก็บอยูใ่นคนักั้นนั้น ซ่ึงจะตอ้งมีปริมาณกกัเก็บ เท่ากบั 200 ลิตร บวกกบั 100 ลิตร 
(เหตุผลเพ่ือป้องกนัไม่ใหมี้การหก ลน้ เม่ือมีฝนตก)  

 
 ดังท่ีได้กล่าวแล้วว่า ควรจัดท าคู่มือในการท างาน เพ่ือตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดการร่ัวไหลข้ึน 

ผูป้ระกอบการตอ้งจดัให้มีคนักั้นรอบสถานท่ีจดัเก็บสารเคมีซ่ึงก าหนดไวใ้นประกาศกระทรวง ฉบบัท่ี 2 
(พ.ศ. 2539) เร่ือง ค่ามาตรฐานน ้ าท้ิง ท่ีปล่อยออกจากโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากน้ียงัมีกฎหมายท่ีออก
โดยกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม เร่ือง แนวทางในการจดัการภาชนะบรรจุของวตัถุอนัตราย การ
ขนส่ง การขนยา้ย การจดัเก็บและการก าจดัท าลาย (ออกตามความใน พ.ร.บ.วตัถุอนัตราย พ.ศ.  2535)  
ขอ้ 12 เช่นเดียวกบัประกาศกระทรวงอุตสากรรมเก่ียวกบัของเสียและวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 ท่ี 

 ใหต้อ้งมีสถานท่ีจดัเก็บขยะ แยกประเภทกนัระหวา่งขยะทัว่ไปและขยะอนัตราย 

 ใหต้อ้งจดัท าฉลากติดถงัขยะ ถงัน ้ ามนั ถงัสารเคมีท่ีไม่ใชแ้ลว้ให้ชดัเจน เพ่ือป้องกนัเหตุร้ายจากการ
เอาไปใชโ้ดยไม่รู้ 

 การตรวจสอบและท าใหม้ัน่ใจวา่ น ้ ามนั สารเคมี ไม่หกเลอะเทอะ ปนเป้ือนดิน และน ้ า 

 มีเอกสารก ากบัการขนส่งขยะและของเสีย ท่ีจะน าไปก าจดั และพร้อมใหต้รวจสอบได ้

 มีการเก็บเอกสารหลกัฐานไว ้
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ตารางท่ี 5-1 สรุปกฎหมายและขอ้ก าหนดของประเทศไทย ส าหรับโรงงานโฟมท่ีเขา้ร่วมโครงการ ระยะท่ี 1 

กระบวนการผลติ/สารเคมทีีเ่กีย่วข้อง ช่ือของกฎหมาย / กฎข้อบังคบั สรุปสาระส าคญัของกฎหมาย / กฎข้อบังคบั 

ใบอนุญาตตั้งโรงงาน การต่ออายุ และ
การขออนุญาตขยาย ต่อเตมิ
กระบวนการผลติ (ถ้าม)ี 
การต่อเติมอาคารเดิมเพ่ือน าเคร่ืองจกัร
ใหม่ หรืออาคารสถานท่ีใหม่ส าหรับ
เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการฉีดโฟม และการ
จดัเก็บตอ้งมีการช้ีบ่งอนัตราย และ
ประเมินความเส่ียงอยา่งสมบูรณ์ 
การขออนุญาตก่อนท่ีจะต่อเติม และ
เดินเคร่ืองจกัรใหม่ / หรือการดดัแปลง
ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
 
 
 

หมวดท่ี 1มาตรา 18 การขออนุญาตขยาย
โรงงาน 
 

พ.ร.บ. อาคาร พ.ศ. 2522 หมวดท่ี 3 การก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือ
เปล่ียนวตัถุประสงคใ์นการใชง้านของอาคาร
ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินท่ีมี
อ านาจหนา้ท่ี โดยเฉพาะขอ้ก าหนดดา้นการ
ป้องกนั และระงบัอคัคีภยั ทางหนีไฟ 
ขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้า
ตอ้งไดรั้บการช้ีบ่ง และเติมเตม็ในส่วนท่ีขาด
หายไป  

ความจ าเป็นในการทบทวนระเบยีบ
วธีิการปฏิบัตงิานในสถานท่ีท างาน 
กระบวนการผลิต การใชส้ารเคมีใหม่ 
การเปล่ียนวธีิการท างานส าหรับ
กระบวนการฉีดโฟมท่ีมีความเส่ียงดา้น
อาชีวอนามยั และความปลอดภยั และ
ดา้นการเกิดอคัคีภยั ตอ้งไดรั้บการ
ประเมินความเส่ียงอยา่งสมบูรณ์ และ
ตอ้งมีการพฒันาระเบียบมาตรฐานการ
ปฏิบติังาน ผูป้ฏิบติังานควรไดรั้บการ
ฝึกอบรม ตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม  

กฎกระทรวง เร่ือง การบริหาร
จดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอ
นามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน พ.ศ. 2549 

หมวดท่ี 1 ขอ้ท่ี 5  
ตอ้งมีการทบทวนระเบียบมาตรฐานการ
ปฏิบติังาน  
ผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ างาน
กบัเคร่ือจกัรใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ และ
การสมัผสักบัสารเคมีชนิดใหม่ตอ้งไดรั้บการ
ฝึกอบรม และมีทกัษะท่ีเหมาะสม 

การบริหารจดัการ การปล่อยน ้ าท้ิง การ

ปล่อยสารมลพิษออกสู่บรรยากาศและ

ของเสีย 

การบริหารจดัการ การปล่อยน ้ าท้ิง การ

ปล่อยสารมลพิษออกสู่บรรยากาศและ

ของเสีย จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด

ดงัต่อไปน้ี 

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 

 

หมวดท่ี 1 มาตรา 8 (5) กล่าวโดยสรุปวา่ 

โรงงานท่ีไดรั้บอนุญาต ตอ้งปฏิบติัตาม และ

ปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานในการปล่อย

น ้ าท้ิง การก าจดัขยะของไม่ใชแ้ลว้ การปล่อย

มลภาวะทางอากาศ ท่ีจะส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้ม

และชุมชน 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ฉบบัท่ี 2 พ .ศ . (2539) เร่ือง

น ้ าท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงานตอ้งไดต้าม

มาตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศกระทรวง
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กระบวนการผลติ/สารเคมทีีเ่กีย่วข้อง ช่ือของกฎหมาย / กฎข้อบังคบั สรุปสาระส าคญัของกฎหมาย / กฎข้อบังคบั 

 ก าหนดคุณลกัษณะน ้ าท้ิงท่ีระบาย

ออกจากโรงงาน 

อุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 2 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เร่ือง การจดัท ารายงานชนิดและ

ปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออก

จากโรงงาน พ.ศ. 2550 

โรงงานท่ีมีมลพิษน ้ าและอากาศตอ้งจดัท า

รายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีระบาย

ออกจากโรงงาน ตามประเภทหรือชนิดของ

โรงงานท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด 

รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถพิจารณาไดจ้ากภาคผนวก ข 
 

5.2 การด าเนินการเพือ่ให้สอดคล้องกบักฎหมายส าหรับผู้ประกอบการที่จะเปลีย่นไปใช้ HFC-245fa หรือสูตรน า้ 
 

สาร HFC-245fa ไม่มีจุดวาบไฟ (Flash Point) ตามท่ีทดสอบโดย  ASTM D3828-87; ASTM D1310-86  
และไม่มีขีดจ ากดัของการติดไฟ (Flammable Limit) ตามท่ีไดท้ดสอบโดย UL-2182 อุณหภูมิท่ีใชท้ดสอบ
ท่ี 100 องศาเซลเซียส  ความช้ืนในบรรยากาศ ร้อยละ 50 ท่ีระดบัความช้ืนในบรรยากาศปกติ   อุณหภูมิท่ี
ติดไฟไดเ้อง   412 องศาเซลเซียส  ตามท่ีทดสอบใน ขวดฟลาสก ์500 มล. และ 704 องศาเซลเซียส   ตามท่ี
ทดสอบใน ขวดฟลาสก ์160 มล.    ในการเก็บกู ้ ใหดู้ดซบัดว้ยข้ีเล่ือย ดิน กากน ้ ามนัแหง้ หรือตวัดูดซบัอ่ืน  
 
สาร HFC-245fa อาจเกิดแผลไหมจ้ากความเยน็จดั หากของเหลวหรือไอระเหยของ HFC-245fa เขา้ตา   
และอาจเกิดแผลไหมจ้ากความเย็นจดั หากของเหลวหรือไอระเหยของ HFC-245fa สัมผสัถูกผิวหนัง    
HFC-245fa อาจก่อใหเ้กิดความผิดปกติของคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ หวัใจเตน้ผิดจงัหวะ ใจสัน่ หรือการไหลเวียน
โลหิตไม่เพียงพอ หรือผลของการขาดออกซิเจน  
 
รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับสาร HFC-245fa รวมถึงโพลีออล และไอโซไซยาเนตสามารถดูได้จาก
ภาคผนวก ซ 
 
ผูป้ระกอบการท่ีจะใช้ HFC-245fa และสุตรน ้ าเป็นสารเป่าโฟมไม่มีขอ้จ ากัดทางกฎหมายท่ีเพ่ิมเติม
เน่ืองจากการเปล่ียนกระบวนการผลิตนั้นไม่ส่งผลให้มีอนัตรายหรือความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึนจากกระบวนการ
ผลิตเดิม ผูป้ระกอบการสามารถใชร้ะบบความปลอดภยัท่ีมีอยูค่วบคุมได ้

 
5.3 การด าเนินการเพือ่ให้สอดคล้องกบักฎหมายส าหรับผู้ประกอบการทีจ่ะเปลีย่นไปใช้ไซโคลเพนเทน 

 
คุณสมบติัทางกายภาพและเคมีของ ไซโคลเพนเทน  
เลขทะเบียน :  287-92-3 
Index-Nr.   601-030-00-2 



30 

 

สูตรเคมี    C5H10 
 

การจ าแนกตามระบบท่ีก าหนดในกฎหมายของกลุ่มประเทศแถบยุโรป (Classification according to 
Regulation (EC) No 1272/2008/EC (CLP/GHS) จดัให ้ไซโคลเพนเทนเป็นของเหลวไวไฟ  
 
ถึงแมว้า่ พ.ร.บ. วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 ไม่ไดจ้ดัให้ไซโคลเพนเทนเป็นวตัถุอนัตราย   ความไวไฟของ
สารไซโคลเพนเทนท าให้การจัดเก็บและการขนส่งสารไซโคลเพนเทนตอ้งปฏิบัติตามประกาศกรม
โรงงานอุตสาหกรรม  เร่ืองคู่มือในการจดัเก็บ การขนยา้ยวตัถุอนัตราย พ  .ศ  . 2550 ส าหรับการออกแบบ 
และการก่อสร้างสถานท่ีจดัเก็บ ไซโคลเพนเทน และประกาศมติคณะกรรมการวตัถุอนัตราย เร่ือง การ
ขนส่งวตัถุอนัตรายทางบก พ .ศ . 2555  
 
การจดัประเภทตามขอ้ก าหนด Directive 67/548/EEC & 1999/45/EC: F; R11 | R52-53 ระบุวา่ ไซโคลเพน
เทน เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติในน ้ าท่ีมีผลยาวนาน เป็นสารไวไฟสูง   
 
ไซโคลเพนเทน สามารถท าใหเ้กิดอาการเวยีนศีรษะ คล่ืนใส้ อาเจียนหรือหมดสติได ้หากสูดดมเขา้ไป ไอ
ระเหยท าใหเ้กิดการแสบตา การกลืนกินเขา้ไปจะท าใหเ้กิดการระคายเคืองกระเพาะอาหาร การสูดดมไอท่ี
มีความเขม้ขน้มากๆ ท าให้ระคายเคืองปอดและเกิดอาการปอดบวมอย่างรวดเร็ว ผลต่อระบบประสาท
ส่วนกลางท าใหเ้กิดอาการต่ืนตวัตามดว้ยอาการกดทบัประสาท 
 
ความไวไฟ 
 
ไซโคลเพนเทน มีจุดวาบไฟต ่ามากคือท่ี  - 30°C ซ่ึงหมายความวา่ท่ีอุณหภูมิห้องปกติในโรงงานผลิตโฟม
ในประเทศไทยนั้นหากเปิดฝาถงัท้ิงไว ้หรือเกิดการร่ัวไหลข้ึน สารน้ีก็จะเปล่ียนสถานะกลายเป็นไอได้
อยา่งสมบูรณ์ในทนัที เม่ือไอระเหยผสมกบัอากาศ มนัจะถูกจุดติดไดท่ี้ความเขม้ขน้ในช่วง  1.1%- 8.7% 
ดงันั้นในบริเวณท่ีจะมีการใช ้การเก็บ จะตอ้งมีการก าชบัไม่ให้เกิดการกระท าท่ีจะเป็นแหล่งจุดติดของไอ
ระเหยข้ึนได ้เช่น เปลวไฟจากหวัเช่ือมในโรงหล่อข้ึนรูปพลาสติกท่ีอยูใ่กลเ้คียง สปาร์คจากอุปกรณ์ไฟฟ้า 
สายไฟท่ีติดตั้งไม่ไดม้าตรฐาน ประจุจากไฟฟ้าสถิตเน่ืองจากไม่มีการต่อสายถ่ายเทประจุและสายดิน การ
ใชเ้คร่ืองมือและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีไม่ใช่แบบป้องกนัระเบิด หรือประกายไฟในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น
มือถือ ท่ีมีผูพ้กพาเขา้ไป ความเส่ียงอนัเน่ืองจากเหตุเหล่าน้ีตอ้งถูกควบคุมอยา่งมีประสิทธิภาพโดยมีการ
ก าหนดโซนท่ีเป็นพ้ืนท่ีอนัตราย มีการจดัแผนผงัการผลิตใหม่เพ่ือยา้ยกระบวนการท่ีมีแหล่งจุดติดออกไป
ใหห่้าง หรือมีการติดตั้งผนงัเพ่ือกั้นพ้ืนท่ีอนัตรายออกไป  
 
รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสารไซโคลเพนเทน รวมถึงโพลีออล และไอโซไซยาเนตสามารถดูไดจ้าก
ภาคผนวก ซ 
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ดงันั้น  ผูป้ระกอบการท่ีจะเปล่ียนไปใชไ้ซโคลเพนเทน เป็นสารเป่าโฟมจะตอ้งด าเนินมาตรการป้องกนั
อนัตรายท่ีเกิดจากความไวไฟและการระเบิดในกระบวนการผลิตท่ีใชส้ารไฮโดรคาร์บอน ให้ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

 สถานท่ีจัดเก็บไซโคลเพนเทน ต้องได้มาตรฐานความปลอดภัยท่ีก าหนดไวใ้นประกาศกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เร่ืองคู่มือการจดัเก็บวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2550 คู่มือน้ีสามารถดาวน์โหลดไดท่ี้ 
เวบ็ไซต ์“http://eis.diw.go.th/haz//hazard/pdf/pagad-kep-2550.pdf” 

 ถงับรรจุ (บนดินหรือใตดิ้น) การเช่ือมและการทดสอบความดันตอ้งไดรั้บการยอมรับและการ
ปฏิบัติเป็นไปตามสมาคมวิศกรรมสถานหรือมาตรฐานสากล เช่น American Society of 
Mechanical Engineers code (ASME). American Petroleum Institute, Welded Steel Storage for 
Oil Storage, Standard No. 620, American Society of Mechanical Engineers, ASME Boiler and 
Pressure Vessel Code, Code for Unfired Pressure Vessels, Sec.VIII, Div. 1., Underwriters 
Laboratories Inc., Standard for Steel Aboveground Tanks for Flammable Liquids. ตาม
กฎกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนท่ีไม่ใช่อาคารท่ีถูกจัดเป็นอาคาร ตาม
พระราชบญัญติัอาคาร พ.ศ. 2544 ขอ้ 1 การก่อสร้าง ส่ิงเหล่าน้ี ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย พ.ร.บ.
อาคาร พ.ศ. 2522 ขอ้ 1 การก่อสร้างถงัเก็บ ท่ีมีความจุ 100 ลบ.ม.หรือมากกวา่ ดงันั้นการสร้างถงั
เก็บไซโคลเพนเทนท่ีมีขนาดมากกวา่ 100 ลบ.ม.จึงตอ้งมีการขออนุญาต ตาม พ.ร.บ. อาคาร พ.ศ. 
2522 หมวดท่ี 3 การก่อสร้าง การดัดแปลง การร้ือถอน การเคล่ือนยา้ย หรือการใช้เพ่ือ
วตัถุประสงคอ่ื์น มาตรา 21 หน่วยงานทอ้งถ่ิน กรมโยธาธิการและผงัเมืองมกัจะเป็นหน่วยงานท่ี
จะขอใหมี้การยืน่รายละเอียด การออกแบบ การค านวณและแบบแปลน 

 ไม่เสนอแนะให้ใชถ้งัใตดิ้นเวน้เสียแต่ว่าจะมีการติดตั้งระบบป้องกนัการผุกร่อน เช่น cathodic 
system และระบบตรวจจบัการร่ัวไหล 

 การออกแบบก่อสร้างระบบป้องกนัอคัคีภยัส าหรับสถานท่ีเก็บส าหรับไซโคลเพนเทนตอ้งได้
มาตรฐานความปลอดภยัท่ีก าหนดไวใ้นประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ืองคู่มือการจดัเก็บ
วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2550 และมาตรฐานสากลท่ีเป็นท่ียอมรับ เช่น NFPA 30, Flammable & 
Combustible Liquids Code. 

 ท่อระบายตอ้งมีอุปกรณ์ในการรวบรวมและก าจดัไอระเหย vapor recovery หรือ flare system ไม่
ควรใช้การระบายออกไปโดยตรง (Open Vent) ด้วยความท่ีจุดวาบไฟสารกลุ่มน้ีต ่ามาก 
(Reference: American Petroleum Institute, Venting Atmospheric and Low Pressure Storage 
Tanks, Standard No. 2000) 

 ควรมีคนักั้นรอบๆท่ีเก็บท่ีสามารถกกักนัสารท่ีหกร่ัวไหลออกมาไดไ้ม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของ
ขนาดภาชนะท่ีใหญ่ท่ีสุดหรือปริมาณท่ีมีการขนส่งแต่ละคร้ัง (อา้งถึงขอ้ 5.18) 

http://eis.diw.go.th/haz/hazard/pdf/pagad-kep-2550.pdf
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 การขนส่ง และการจดัเก็บไซโคลเพนเทนมายงัพ้ืนท่ีการผลิตตอ้งด าเนินการในลกัษณะท่ีมีความ
ปลอดภัย เพื่อป้องกันการหก ร่ัวไหล อัคคีภัยและการระเบิด สภาพของรถบรรทุกต้องได้
มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การขนส่งวตัถุอนัตรายทางบก 
พ.ศ. 2546  และขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัท่ีน ามาประยกุตใ์ชก้บัไซโคลเพนเทน ท่ีออกโดย
มติคณะกรรมการวตัถุอนัตราย เร่ืองการขนส่งวตัถุอนัตรายทางบก พ.ศ. 2555 

 การผสมระหวา่งไซโคลเพนเทนและโพลีออล ตอ้งท าในพ้ืนท่ีท่ีป้องกนัการระเบิดเท่านั้น 

 ตอ้งมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าท่ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดในการแบ่งพ้ืนท่ีอนัตราย / การต่อสายดินท่ี
อุปกรณ์การผลิตโฟม และ จ๊ิก (Jigs)ในพ้ืนท่ีจดัเก็บ หรือท่ีมีการใชง้านไซโคลเพนเทน (National 
Fire Protection Association, NFPA 69, Explosion Prevention Systems) 

 ตอ้งมีมาตรการทั่วไปในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในพ้ืนท่ีมีการผลิตโฟมและบริเวณ
โดยรอบ ซ่ึงถูกจดัวา่เป็นพ้ืนท่ีอนัตราย ขอ้ก าหนดในการป้องกนัอคัคีภยั เช่น การควบคุมแหล่ง
ท่ีก่อใหเ้กิดการจุดติดอยา่งเขม้งวด การมีป้ายเตือน หา้มท าใหเ้กิดความร้อน ประกายไฟ หรืองาน 
Hot Work ทุกชนิด อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต หรือท่ีไม่ปลอดภยั หา้มน าเขา้ไป   

 ตอ้งจัดให้มีการติดตั้ ง และมีการบ ารุงรักษาระบบระบายอากาศ ระบบตรวจจับก๊าซ ระบบ
ดบัเพลิงอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานไดต้ลอดเวลา ระบบการระบายอากาศทั้ งแบบการระบาย
อากาศโดยทัว่ไป และการระบายอากาศเฉพาะท่ี บริเวณท่ีมีการจดัเก็บไซโคลเพนเทน เน่ืองจาก
ไซโคลเพนเทนหนกักวา่อากาศมกัจะมีแนวโนม้สะสมใกลร้ะดบัพ้ืนดิน พ้ืนท่ีมีการระบายอากาศ
ท่ีดีจะเป็นการตดัแยกโอกาสในการเกิดการสะสมของไซโคลเพนเทนในอากาศท่ีต ่ากวา่ขีดจ ากดั
ต ่าสุดของการติดไฟซ่ึงสามารถติดไฟไดห้ากมีแหล่งประกายไฟ โดยทัว่ไป การระบายอากาศ
สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท ประเภทแรก คือ การระบายอากาศแบบธรรมชาติท่ีมีผล
โดยตรงจากการออกแบบ และการก่อสร้างท่ีมีอากาศเคล่ือนตวัอยา่งเป็นธรรมชาติโดยไม่ตอ้ง
อาศยัเคร่ืองมือทางดา้นกลศาสตร์ และประเภทท่ีสอง คือ การระบายอากาศโดยใชอุ้ปกรณ์ การ
ระบายอากาศชนิดน้ีตอ้งอาศยัอุปกรณ์ทางดา้นกลศาสตร์ เช่น พดัลมดูดอากาศ เคร่ืองดูดอากาศ
และท่อ การระบายอากาศโดยทัว่ไปเป็นวธีิการง่ายๆในการท าใหอ้ากาศเกิดการเคล่ือนตวัภายใน
อาคาร การใชพ้ดัลมไฟฟ้าแบบติดบนเพดาน พดัลมดูดออากาศท่ีติดบนผนงั คือ ตวัอยา่งของการ
ระบายอากาศโดยทัว่ไป ส่วนค าว่า การระบายอากาศเฉพาะจุด (Local Exhaust Ventilation: 
LEV) คือ ระบบระบายอากาศท่ีประกอบดว้ยท่อ เพ่ือจบัส่ิงปนเป้ือนในอากาศท่ีแหล่งก าเนิด  
และเคล่ือนท่ีไปยงัท่อ พดัลมดูดอากาศจะท าให้เกิดการดูดท่ีพ้ืนท่ีดา้นหนา้ของเคร่ืองดูดอากาศ
และท าให้ส่ิงปนเป้ือนในอากาศไดมี้การระบายออกไป   ในกรณีท่ีตอ้งการรายละเอียดเพ่ิมเติม  
สามารถศึกษาไดจ้ากบทท่ี 3 ของ “คู่มือส าหรับการตรวจสอบ การติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานท่ี
มีการใชส้ารท่ีมีไอระเหยท่ีมีความไวไฟ” ซ่ึงคู่มือน้ีออกโดยส านักเทคโนโลยีความปลอดภยั  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 
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ระบบตรวจจบั และสญัญาณเตือนภยัท่ีแนะน าใหติ้ดตั้งในพ้ืนท่ี : 
ก) พ้ืนท่ีจดัเก็บไซโคลเพนเทน 
ข) พ้ืนท่ีการผลิตโฟม 
ค) จ๊ิก (Jigs) และ โมลด ์(mold) เม่ือมีการฉีดโฟม 

 
การตรวจจับก๊าซไวไฟนั้ นมีประโยชน์ในการสนับสนุนมาตรการด้านความปลอดภัยของ
กระบวนการผลิต ใชเ้ป็นส่ิงกระตุน้ใหส้ญัญาณเตือนภยัดงัข้ึนถา้มีความเขม้ขน้ท่ีเฉพาะของก๊าซ
ไวไฟ หรือไอระเหยท่ีเกินค่ามาตรฐาน ส่ิงน้ีเป็นการท าให้เกิดการเตือนในระยะตน้ของปัญหา 
และช่วยใหเ้กิดความมัน่ใจในความปลอดภยัของบุคคล แต่อยา่งไรก็ตาม อุปกรณ์ตรวจจบัไม่ได้
ป้องกนัการร่ัวไหลท่ีเกิดข้ึน หรือบ่งช้ีส่ิงท่ีควรตอ้งปฏิบติั ซ่ึงไม่สามารถทดแทนการปฏิบติังานท่ี
ปลอดภยั และการบ ารุงรักษาได ้

 
อุปกรณ์ตรวจจบัสามารถเป็นชนิดติดอยู่กบัท่ี พกพา หรือสามารถขนยา้ยได ้ค าแนะน าควรติด
อุปกรณ์ตรวจจบัแบบชนิดติดอยูก่บัท่ี การติดตั้งแบบถาวรในพ้ืนท่ีท่ีไดร้ะบุดงัดา้นบนเพ่ือจดัให้
มีการติดตามไซโคลเพนเทนอยา่งต่อเน่ือง ส่วนประกอบของระบบตรวจจบัก๊าซรวมถึงเซ็นเซอร์ 
ชุดควบคุม และสญัญาณเตือนภยั ต าแหน่งในการติดตั้งเซ็นเซอร์ระบบตรวจจบัไซโคลเพนเทน 
ควรติดอยู่ท่ีระดับต ่าท่ีอยู่เหนือพ้ืนดินข้ึนมาเพียงเล็กน้อย เน่ืองจาก ไซโคลเพนเทนหนักกว่า
อากาศ และมีแนวโน้มท่ีจะสะสมท่ีบริเวณดังกล่าว ชุดควบคุม หรือแผงควบคุมของระบบ
ตรวจจบัตอ้งติดตั้งภายนอกพ้ืนท่ีโซนอนัตราย สัญญาณเตือนภยัควรติดตั้งในพ้ืนท่ีท่ีไดร้ะบุดงั
ขา้งบน และสถานท่ีติดตั้งควรเป็นพ้ืนท่ีโดยทั่วไปท่ีสามารถเตือนภยัได้ ซ่ึงแนะน าว่าระบบ
สญัญาณเตือนภยัตอ้งถูกติดตั้งท่ีป้อมรักษาการณ์ของเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั   

 ตอ้งจดัเตรียมแผนฉุกเฉิน 
    
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การป้องกนัและการระงบัการเกิดอคัคีภยั พ.ศ. 2552 ท่ีออก

โดยกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต ้พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ส่วนท่ี 7 มีความจ าเป็นท่ีตอ้งจดัให้
มีการฝึกอบรมการป้องกนั และระงบัอคัคีภยัส าหรับพนกังานอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง แมว้า่กฎหมาย
ฉบบัน้ีจะไม่มีระบุถึง “การตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉิน” แต่เจตนารมณ์ของกฎหมายของการ
ฝึกอบรมพนกังานใหมี้ความรู้วา่ตอ้งท าส่ิงใดเม่ือพบเหตุอคัคีภยั วิธีการใชเ้คร่ืองดบัเพลิงแบบหู
ห้ิว และพ้ืนท่ีท่ีตอ้งไปเม่ือตอ้งมีการอพยพ 

    
กฎกระทรวง พ.ศ. 2555 ไดจ้ดัท าระบบบริหารจดัการเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน การป้องกัน และระงับอัคคีภยั  ขอ้ 30 ท่ีตอ้งการให้สถานท่ี
ปฏิบติังานมีแผนในการตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินอยา่งมีประสิทธิภาพ  
    
โรงงานโฟมควรท างานร่วมกับหน่วยดับเพลิงท้องถ่ินเพื่อพัฒนาแผนในการตอบสนอง
สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีระบุเฉพาะส าหรับการเขา้ถึง   เม่ือเกิดอคัคีภยัข้ึนท่ีพ้ืนท่ีจดัเก็บไซโคลน
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เพนเทน /ถงับรรจุ ซ่ึงแผนฉุกเฉินตอ้งรวมถึงขั้นตอนส าหรับจดัการสถานการณ์ท่ีมีโอกาสเกิด
การระเบิดของของเหลวท่ีเดือด จากการขยายตวัและเกิดการระเบิดข้ึน สามารถเกิดข้ึนไดเ้ม่ือการ
หล่อเยน็บนหัวเผาของภาชนะบรรจุของเหลวไวไฟท่ีไม่เพียงพอ ควรจดัให้มีการฝึกซ้อมแผน
ฉุกเฉินอยา่งสม ่าเสมอ 
 
สถานประกอบการโฟมท่ีเขา้ร่วมโครงการท่ีตอ้งการเปล่ียนมาใชส้ารไซโคลเพนเทนตอ้งมีการ
ด าเนินการให้สอดคลอ้งกับบทบัญญติัท่ีเก่ียวขอ้งด้านความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม และอาชีว 
อนามยัท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย และกฎขอ้บงัคบัระหวา่งประเทศ และภายในประเทศท่ีแสดงดงั
ตารางท่ี 5-2 
  

ตารางท่ี 5-2  สรุปกฎหมายท่ีผูป้ระกอบการผลิตโฟมตอ้งด าเนินการเม่ือเขา้ร่วมโครงการระยะท่ี 1  
 
ส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการทัว่ไปส าหรับสถานประกอบการท่ีร่วมโครงการระยะท่ี 1 ท่ีจะเปล่ียนไปใชไ้ซโคลเพนเทน 

กระบวนการผลติ/สารเคมทีี่
เกีย่วข้อง 

ช่ือของกฎหมาย / กฎข้อบังคบั 
สรุปสาระส าคญัของกฎหมาย / 

กฎข้อบังคบั 
การออกแบบ และการก่อสร้าง
สถานท่ีจดัเก็บไซโคลเพนเทน 

พ.ร.บ.วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535  
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ืองคู่มือ
ในการจดัเก็บ การขนยา้ยวตัถุอนัตราย พ.ศ. 
2550 

ก าหนดลกัษณะอาคารและสถานท่ีจดัเก็บ
สารเคมีและวตัถุอนัตรายในรายละเอียด
อตัราความทนไฟของพ้ืน หลงัคา ผนงั ได้
ระบุไวใ้นคู่มือฉบบัน้ี อุปกรณ์ความ
ปลอดภยัไดถู้กก าหนดข้ึนอยา่งเฉพาะ เช่น 
ไฟฉุกเฉิน การต่อสายดิน การต่อฝาก 
(bonding) 
การป้องกนัและระงบัอคัคีภยัและอุปกรณ์
ดบัเพลิงไดร้ะบุไวใ้นกฎขอ้บงัคบัน้ี 

การขออนุญาตก่อสร้างถัง
บรรจุขนาด 100 ลบ.ม.หรือ
มากกว่า 

กฎกระทรวงก าหนดส่ิงท่ีสร้างข้ึนอยา่งอ่ืนเป็น
อาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2544 
(ออกโดยกระทรวงมหาดไทย) 
ขอ้ 1 ใหส่ิ้งท่ีสร้างข้ึนดงัต่อไปน้ีเป็นอาคารตาม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ตามท่ีกฎกระทรวงมหาดไทย เร่ืองก าหนด
ส่ิงท่ีสร้างข้ึนอยา่งอ่ืนเป็นอาคารตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2544 ขอ้ 1 ใหส่ิ้งท่ีสร้างข้ึนดงัต่อไปน้ีเป็น
อาคารตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 ขอ้(1) ถงัเก็บของท่ีมีความจุ
ตั้งแต ่100 ลูกบาศกเ์มตรข้ึนไป ดงันั้น  
การก่อสร้างถงับรรจุไซโคลเพนเทนขนาด 
100 ลบ.ม.หรือมากกวา่ ตอ้งไดรั้บอนุญาต
ในการก่อสร้างตามพระราชบญัญติัควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522 หมวด 3 การก่อสร้าง
ดดัแปลงร้ือถอนเคล่ือนยา้ยและใชห้รือ
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กระบวนการผลติ/สารเคมทีี่
เกีย่วข้อง 

ช่ือของกฎหมาย / กฎข้อบังคบั 
สรุปสาระส าคญัของกฎหมาย / 

กฎข้อบังคบั 
เปล่ียนการใชอ้าคาร มาตรา 21 ผุข้อรับ
ใบอนุญาตตอ้งน าส่งรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการออกแบบทางวศิวกรรม รายการ
ค านวณ  
ผงับริเวณ และแบบแปลน ใหแ้ก่ 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินของกรมโยธาธิการและ
ผงัเมืองพจิารณาและตรวจสอบ 

ด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ของสถานทีป่ฏิบัตงิานต้อง
จดัท าขั้นตอนการท างานการ
ฝึกอบรมให้กบัผู้ปฏิบัตงิานที่
สัมผสักบัไซโคลเพนเทน 

กฏกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร
และจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549 

หมวด 1 ขอ้ 5 ในกรณีท่ีนายจา้งรับลูกจา้ง
เขา้ท างานใหม่หรือใหลู้กจา้งท างานใน
ลกัษณะหรือสภาพของงานท่ีแตกต่างไป
จากเดิมอนัอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
อนามยัของลูกจา้ง ใหน้ายจา้งจดัการอบรม 
ลูกจา้งใหมี้ความรู้เก่ียวกบัขอ้บงัคบัและ
คู่มือตามขอ้ 3 ก่อนการปฏิบติังาน 

การปรับปรุงแผนฉุกเฉินให้
ครอบคลุมความเส่ียงทีเ่พิม่ขึน้ 

 

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร
จดัการและดาเนินการดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน
เก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ. 
2555  

หมวด 1 ขอ้ 2 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้ระบบ
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานประกอบ
กิจการตามกฎกระทรวงน้ี และตอ้งดูแล
ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยัใหอ้ยูใ่น
สภาพพร้อมใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และปลอดภยั 
หมวด 1 ขอ้ 6 ตอ้งมีการแกไ้ขระเบียบ
มาตรฐานการปฏิบติังานใหเ้ป็นปัจจุบนั 
และจดัใหมี้การฝึกอบรมเพ่ิมเติมส าหรับ
พนกังาน ซ่ึงจะท าใหพ้นกังานไดมี้ความ
ตระหนกัในอนัตรายของการเกิดอคัคีภยั
จากการปฏิบติังานกบัไซโคลเพนเทนท่ี
เพ่ิมเติมเขา้มา 

ข้อก าหนดด้านความปลอดภัย
ส าหรับการขนส่งเกบ็รักษาการ
ขนถ่ายเคลือ่นยกย้ายและก าจดั
ภาชนะบรรจุสารเคม ีหรือวตัถุ
อนัตรายหรือภาชนะขนาดเลก็
ทีบ่รรจุไซโคลเพนเทน 

ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน
เร่ืองก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบัการ
ขนส่งเก็บรักษาเคล่ือนยา้ยและก าจดัหีบห่อ
ภาชนะบรรจุหรือวสัดุห่อหุม้สารเคมีอนัตราย 
พ.ศ. 2535 
 
 

ความปลอดภยัในการตรวจสอบ
ยานพาหนะ พนกังานขบัรถตอ้งไดรั้บการ
ฝึกอบรมตามขอ้ก าหนดการใหร้หสัสีของ
ท่อส่งสารเคมี เป็นตน้ 
พนกังานขบัรถส่งไซโคลเพนเทนตอ้ง
ไดรั้บการปฐมนิเทศและท าความเขา้ใจกฎ
ความปลอดภยัของโรงงาน และปฏิบติัตาม
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กระบวนการผลติ/สารเคมทีี่
เกีย่วข้อง 

ช่ือของกฎหมาย / กฎข้อบังคบั 
สรุปสาระส าคญัของกฎหมาย / 

กฎข้อบังคบั 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ืองการขนส่งวตัถุอนัตรายทางบก พ.ศ. 2546 
 
ประกาศมติคณะกรรมการวตัถุ 
อนัตราย เร่ืองการขนส่งวตัถุอนัตรายทางบก 
พ.ศ. 2555 

ระเบียบวธีิการปฏิบติังานท่ีส าคญัไม่เฉพาะ
เพียงแค่การขบัรถบนทอ้งถนนเท่านั้นแต่
ตอ้งปฏิบติัท่ีโรงงานดว้ย 
การส่งมอบและการจดัเก็บไซโคล 
เพนเทนท่ีบริเวณพ้ืนท่ีผลิตตอ้งมีลกัษณะท่ี
ปลอดภยัเพ่ือการป้องกนัการหกร่ัวไหลการ
เกิดอคัคีภยัและการระเบิดสภาพของ
รถบรรทุกตอ้งสอดคลอ้งกบัประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการขนส่งวตัถุ
อนัตรายทางบกพ.ศ. 2546 รวมถึง
ขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัในการขนส่ง
ไซโคลเพนเทนท่ีออกโดย ประกาศมติ
คณะกรรมการวตัถุอนัตราย เร่ืองการขนส่ง
วตัถุอนัตรายทางบก พ.ศ. 2555 

โรงงานผลติโฟมทีต้่องมกีารใช้
ไซโคลเพนเทนต้องมกีาร
มอบหมายบุคคลากรเฉพาะให้ท า
หน้าทีค่วามรับผดิชอบด้านความ
ปลอดภัยในเร่ืองการเกบ็รักษา
วตัถุอนัตราย การยกเคลือ่นย้าย 
การน าไปใช้งานเกีย่วกบัวตัถุ
อนัตรายภายใต้การก ากบัดูแล
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการ
ก าหนดใหส้ถานประกอบการวตัถุอนัตรายมี
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภยัการ
เก็บรักษาวตัถุอนัตรายท่ีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551  
 
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการแจง้มีบุคลากร
เฉพาะการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะ
รับผิดชอบความปลอดภยัการเก็บรักษาวตัถุ
อนัตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
และการรายงานความปลอดภยัการเก็บรักษา
วตัถุอนัตรายพ.ศ. 2551 

ถงัเก็บบรรจุพ้ืนท่ีจดัเก็บไซโคลเพนเทนใน
โรงงานผลิตโฟมตอ้งจดัใหมี้“บุคลากร
เฉพาะ”หมายความวา่ผูมี้หนา้ท่ี
รับผิดชอบดา้นความปลอดภยัในเร่ืองการ
เก็บรักษาวตัถุอนัตรายท่ีสอบผา่นการ
ทดสอบวดัความรู้หลกัสูตรความปลอดภยั
การเก็บรักษาวตัถุอนัตรายตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ก าหนด 

ไซโคลเพนเทนได้ถูกจดัประเภท
ตวัท าละลายไฮโดรคาร์บอน
เนื่องจากจุดเดอืดคอื 49.2OC 
โรงงานอุตสาหกรรมทีม่กีารน า
สารไซโคลเพนเทนมสิีทธ์ิในการ
ขอกเว้นภาษีส าหรับสารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอนและต้อง

ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ืองก าหนด
คุณสมบติัตวัท าละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon Solvent) พ.ศ. 2552 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 103 แห่ง
พระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซ่ึง
แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัสรรพสามิต 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2534 

การตรวจสอบโดยเจา้พนกังานสรรพสามิต
ท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบติัของการยกเวน้ภาษีส าหรับ 
ไซโคลเพนเทน 
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กระบวนการผลติ/สารเคมทีี่
เกีย่วข้อง 

ช่ือของกฎหมาย / กฎข้อบังคบั 
สรุปสาระส าคญัของกฎหมาย / 

กฎข้อบังคบั 

มกีารตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่
สรรพสามติซ่ึงการตรวจสอบนั้น
มวีตัถุประสงค์เพือ่การลดภาษ ี
แต่อย่างไรกต็ามระเบียบวธีิการ
ปฏิบัตใินการตรวจสอบต้อง
น าส่งข้อมูลด้านกระบวนการ
ผลติและข้อมูลทัว่ๆไปด้าน
ส่ิงแวดล้อมเพือ่ใช้ในการค านวณ
ภาษ ี

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัก าหนด
คุณสมบติัสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
ตามประเภท 01.90 (3)  ขอ้ 1 ก าหนดใหสิ้นคา้
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนท่ีมีจุดเดือด
สุดทา้ย ไม่เกิน 400 องศาเซลเซียส ตามวธีิ
ทดสอบ ASTM D86  เป็นสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน 
ประกาศกรมสรรพสามิตวา่ดว้ยการขอยกเวน้
ภาษีส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon Solvent) ท่ีน าไปใชใ้นงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ. 2552 หมวด 1 ขอ้ 4
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนคือ 
สารละลายไฮโดรคาร์บอนท่ีมีคุณสมบติัท่ีมีการ
อธิบายโดยกระทรวงการคลงั 
ระเบียบวธีิปฏิบติัส าหรับการตรวจสอบสถาน
ประกอบการส าหรับผูจ้  าหน่ายสารละลาย
ไฮโดรคาร์บอน และการตรวจสอบสถานท่ีของ
ผูใ้ชง้านสารละลายไฮโดรคาร์บอนส าหรับ
วตัถุประสงคส์ าหรับใชใ้นงานอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2554 

 
สรุปหลกัเกณฑด์า้นความปลอดภยัส าหรับสถานท่ีจดัเก็บส าหรับไซโคลเพนเทนไดร้ะบุไวใ้นภาคผนวก ค ของกรอบ
แผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
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6. นโยบายความปลอดภัยของธนาคารโลก 
 

การปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตไปใช้สารทดแทนในภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟมคาดว่าจะเกิดข้ึนในสถาน
ประกอบการท่ีมีอยูเ่ดิม  จึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการหาท่ีดินส าหรับการตั้งสถานประกอบการแห่งใหม่  ถึงแมว้่าจะมี
การปรับเปล่ียนไปใช้สารไซโคลเพนเทน  ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อประเด็นดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการ
ด าเนินงาน   เน่ืองจากโครงการน้ียงัไม่สามารถยืนยนัผูป้ระกอบการผลิตโฟมได้หมดทุกรายในระหว่างการ
ประเมินความพร้อมของโครงการ    จึงตอ้งจัดท ากรอบแผนการบริหารจัดการส่ิงแวดลอ้ม (Environmental 
Management Framework: EMF) เพ่ือให้ค  าแนะน าแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ผูป้ระกอบการผลิตโฟมใหส้ามารถวเิคราะห์และด าเนินการเก่ียวกบัประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กรอบแผนการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมยงัรวมถึง
แบบฟอร์มแผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management Plan: EMP)  ผูป้ระกอบการ ผลิต
โฟมสามารถใชก้รอบแผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม และแบบฟอร์มแผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใน
การจดัท าแผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มของตนเอง เพ่ือให้มัน่ใจวา่ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการแกไ้ข
อยา่งถูกตอ้งในระหวา่งการปรับเปล่ียนไปใชเ้ทคโนโลยีทดแทน  ดงันั้น  โครงการลดและเลิกใชส้าร HCFC ถูก
จดัอยูใ่นโครงการส่ิงแวดลอ้มประเภท B (Environment Category B) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดของธนาคารโลก
ตามระเบียบท่ีเก่ียวกบัการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Assessment (OP/BP 4.01) policy)    
 
ตามขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้น The World Bank’s Operational Policy OP 4.01 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัโครงการลงทุนไดใ้ห้
แนวทางท่ีเก่ียวกับวตัถุประสงค์และหลกัการในการบริหารจดัการเพื่อปกป้องส่ิงแวดลอ้มและสังคมจากการ
ด าเนินงานของธนาคาร โครงการลดและเลิกใชส้าร HCFC จดัเป็นโครงการประเภท B ท่ีก าหนดให้ตอ้งมีการ
จดัท ากรอบในการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มก่อนท่ีโครงการจะไดรั้บการประเมิน ขอ้ความขา้งล่างน้ีคดัลอก
มาจาก นโยบายดงักล่าวบางส่วน1 

 

มาตรการป้องกนัของ
ธนาคารโลก 

สาระสงัเขป 

การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 
Environmental Assessment 
(EA) 
(OP 4.01) 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเป็นกระบวนการท่ีวเิคาระห์ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มจาก
โครงการใดโครงการหน่ึงท่ีระดบัความครอบคลุม ความลึกซ้ึงของการวิเคราะห์ข้ึนอยู่กับ
ขนาดและผลกระทบของโครงการนั้นๆ ซ่ึงการศึกษาผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มจะประเมิน
ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากทางเลือกต่างๆ เทียบเคียงกนั และหามาตรการป้องกนัผลกระทบ
ส าหรับทางเลือกท่ีถูกน ามาใชใ้นโครงการนั้นในขั้นตอนต่างๆ คือ การเลือกพ้ืนท่ีโครงการ 
การวางแผน การออกแบบ และด าเนินมาตรการหลายอย่าง เช่น การป้องกัน การหลีกเล่ียง 
หรือใช้ส่ิงทดแทน และการให้การชดเชยผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริม

                                                           
1 For more details about WB Guidelines and Policies, please visit Bank websites: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,menuPK:584441~pagePK:641684
27~piPK:64168435~theSitePK:584435,00.html and http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EHSGuidelines 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,menuPK:584441~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:584435,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,menuPK:584441~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:584435,00.html
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EHSGuidelines
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มาตรการป้องกนัของ
ธนาคารโลก 

สาระสงัเขป 

ผลกระทบในทางบวกให้มากข้ึน ธนาคารให้ความส าคัญกับมาตรการป้องกันมากกว่า
มาตรการท่ีจะชดเชยผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  

แนวทางในการบริหาร
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ความปลอดภยัและสุขภาพ 
Environmental, Health and 
Safety (EHS) Guidelines 

การบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยัและสุขภาพเป็นเอกสารท่ีอา้งอิงขอ้มูลทาง
เทคนิคท่ีมาใช้เป็นตัวอย่างท่ีดีในการบริหารงานในภาคอุตสาหกรรม (Good Industry 
Practice: GIP) ตามท่ีก าหนดไวใ้น  IFC's Performance Standard 3 on Pollution Prevention 
and Abatement การบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยัและสุขภาพมีเน้ือหาท่ีบอก
ถึงระดับของผลการด าเนินการและมาตรการท่ีเป็นท่ียอมรับในกลุ่มของธนาคารโลก ซ่ึง
มาตรการเหล่านั้นถือวา่สามารถน าไปปฏิบติัไดใ้นสถานประกอบการใหม่ๆ ดว้ยการลงทุนใน
ราคาท่ีสมเหตุสมผลและด้วยเทคโนโลยีท่ีมีอยู่  เ ม่ือประเทศท่ีเป็นเจ้าของโครงการมี 
ขอ้กฎหมายท่ีแตกต่างไปจากระดบัและมาตรการท่ีก าหนดไวใ้นแนวทางน้ี โครงการนั้นๆ จะ
ไดรั้บการคาดหวงัใหใ้ชม้าตรการใดก็ไดท่ี้มีความเขม้งวดมากกวา่ 
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7. ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม และอืน่ๆ ทีเ่กดิจากเทคโนโลยทีดแทนในการฉีดโฟมภายใต้โครงการนี ้
 
 โครงการลดและเลิกใชส้าร HCFC มีเป้าหมายท่ีชดัเจนในอนัท่ีจะลดการท าลายชั้นโอโซนในบรรยากาศและ

พยายามเลือกใชส้ารท่ีมีผลกระทบต่อการท าใหเ้กิดภาวะโลกร้อนต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเชิง
บวกและลบไดมี้การประเมิน ซ่ึงถูกกล่าวไวใ้นกรอบการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มฉบบัน้ี อนัเป็นผลจากการ
ท่ีเลือกใชเ้ทคโนโลยกีารฉีดโฟม ดว้ยเคร่ืองจกัรท่ีมีความพร้อม เม่ือเปรียบเทียบกบัสภาพเดิมของการผลิตโฟมใน
ประเทศไทย การใชเ้ทคโนโลยใีหม่ส าหรับการฉีดโฟมในภาคอุตสาหกรรมทั้งขนาดเลก็ และขนาดปานกลาง เม่ือ
มีการวดัปริมาณดว้ยมาตรวดั และระบบการเติมส่วนผสมดว้ยมือ การผสมและฉีดหรือเทโฟมท าดว้ยมือ ส่ิงเหล่าน้ี
คือ การเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญ ท่ีมีผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในเชิงบวก จากการเปล่ียนมาใช้เคร่ืองฉีดโฟมท่ีถูก
ออกแบบมาเป็นอยา่งดี  ขอ้ท่ี 1 คือ  ท าใหเ้กิดความแม่นย  าในการเตรียมปริมาณสารและการผสม ซ่ึงไม่เพียงแค่ท า
ใหป้ระสิทธิภาพ และคุณภาพในการผลิตดีข้ึน   ขอ้ท่ี 2 คือ เคร่ืองฉีดโฟมยงัช่วยลดการระเหยในขณะท่ีท าการจ่าย 
การผสม และการคนด้วยมือ การสัมผสักับสารเคมีท่ีใช้ในสูตรของโฟมน้อยลง  ขอ้ท่ี 3 คือ ปริมาณของเสีย
ประเภทของแข็งน้อยลง เน่ืองจาการปรับปรุงวิธีการผสมจึงท าให้เกิดความแม่นย  ามากข้ึน การผลิตโฟมก่อให้
เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม กรณีท่ีมีการใชง้านสารเป่าโฟมและ/หรือสารเคมีท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตโฟม และ
เกิดการร่ัวไหลออกสู่ส่ิงแวดลอ้มจากภาชนะบรรจุท่ีเก็บไว ้ในระหวา่งท่ีมีกระบวนการผลิต หรือการใชผ้ลิตภณัฑ์
ส าเร็จรูป การท่ีมีระบบจ่ายสารเคมีท่ีเป็นแบบระบบปิด ซ่ึงการเท และมาตรวดัรวมถึงระบบควบคุมการฉีดโฟ
มดว้ย PLC (เป็นอุปกรณ์ควบคุมการท างานของเคร่ืองจกัรชนิดหน่ึง ท่ีสามารถโปรแกรมให้เป็นไปตามตอ้งการ
ได ้โดยมีหน่วยความจ าในการเก็บโปรแกรมส าหรับควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ) ท าใหไ้ม่เกิดการร่ัวไหล
ท่ีเกิดจากวธีิการผลิตดว้ยมือ (Manual Production Method) 

 
ผลกระทบหลกัท่ีเกิดจากการเลิกใชส้าร HCFC มีดงัน้ี 

 
ก) การท าลายช้ันโอโซน  การลดและเลิกใช้สาร HCFC เป็นสารเป่าโฟม  ส่งผลในทางท่ีดีต่อการฟ้ืนฟู

สภาพของชั้นบรรยากาศโอโซน   เน่ืองจากสาร HFC และไซโคลเพนเทนไม่ท าลายชั้นบรรยากาศ
โอโซน 

 
ข) การเกิดภาวะเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศของโลก  ทั้งสารท่ีเป็น HCFC และHFC เป็นสารท่ีก่อให้เกิด

ภาวะเรือนกระจกท่ีมีค่าศกัยภาพท่ีท าให้โลกร้อนท่ีแตกต่างกนั  เน่ืองจากการลดการใช ้HFC-245fa ใน
สูตรการฉีดโฟม ท าให้ไม่เพ่ิมผลกระทบต่อบรรยากาศของโลก ในขณะท่ีการเปล่ียนจาก HCFC ไปใช ้
HFC ท่ีเป็นกลาง การเปล่ียนมาใชไ้ซโคลเพนเทน มีผลท าใหล้ดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงไป
ถึงร้อยละ 95 เม่ือเปรียบเทียบกบั HCFC-141b 

 
ค) การเกิดมลพิษในบริเวณที่มีการใช้งาน ทั้ง HCFC และ HFC-245fa ต่างมีความเสถียรทางเคมี และไม่

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในบริเวณท่ีมีการใช้งาน ส่วนไซโคลเพนเทน ซ่ึงเป็นสารประกอบ
อินทรียท่ี์ระเหยง่าย (VOCs) ท่ีมีส่วนท าให้เกิดการร่ัวไหล และควนัท่ีเป็นมลพิษท่ีระดับใกลผ้ิวดิน  
ไซโคลเพนเทนนั้นสลายไดเ้องในบรรยากาศตามธรรมชาติโดยการท าปฏิกิริยาโฟโตเคมิคอล เกิดเป็น 
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ไฮดรอกซิลอนุมูลท่ีมีค่าคร่ึงชีวติภายใน 3 วนั จึงสามารถคาดการณ์ไดว้า่การร่ัวไหลของสารเป่าโฟมนั้น
ประมาณร้อยละ 2-3 ดงันั้นผลกระทบต่อการปลดปล่อยมลภาวะจึงจดัไดว้า่นอ้ยมาก การร่ัวไหลจาก
กระบวนการฉีดโฟมนั้น สามารถป้องกนัไดจ้ากการตรวจสอบรอยร่ัวอยา่งสม ่าเสมอ  

 
ง) การปนเป้ือนในดินและน ้า  สารเคมีอ่ืนๆท่ีใช้ในอุตสาหกรรมโฟม คือ Methylene Diphenyl 

Diisocyanate (MDI)  ตวัเร่งปฏิกิริยาเอมีน และสารท่ีระงบัการติดไฟ แมจ้ะมีความเป็นไปไดท่ี้ MDI 
(ของเหลวท่ีอุณหภูมิห้อง) อาจเกิดการหกร่ัวไหล แต่การปนเป้ือนในดินและน ้ าในพ้ืนท่ีการผลิตนั้น
เกิดข้ึนไดน้อ้ย เพราะพ้ืนของบริเวณการผลิตโฟมนั้นเป็นคอนกรีตท่ีเคลือบดว้ยวสัดุท่ีไม่ท าให้เกิดการ
ร่ัวไหล การซึมผ่านของสารเคมีไดน้อ้ยมาก เช่น อีพอกซ่ี และแม ้MDI จะร่ัวลงดินจะท าปฏิกิริยากบั
ความช้ืน หรือน ้ า และผลของปฏิกิริยาดงักล่าวท าใหเ้กิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และสารประกอบโพลี
ยูเรียท่ีไม่ละลายน ้ า ท่ีไม่ย่อยสลายทางชีวภาพ และเป็นสารท่ีไม่ท าปฏิกิริยาเคมี ส่วนสารท่ีเพ่ิมการ
ตา้นทานการลุกไหม ้และตวัเร่งปฏิกิริยาเอมีน (ปริมาณนอ้ยมาก) ท่ีถูกผสมกบัโพลีออล โดยผูจ้  าหน่าย 
สารต่างๆเหล่าน้ีจึงผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์โฟม และไม่ถูกปลดปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อมระหว่าง
กระบวนการผลิต หรือภายหลงั 

 
จ) อนัตรายจากอคัคภีัย HFC-245fa และน ้ า ไม่ใช่สารไวไฟจึงไม่มีผลกระทบดา้นน้ีในการน ามาใชใ้นการ

ฉีดโฟม ส่วนไซโคลเพนเทน เป็นสารไวไฟ การออกแบบเคร่ืองจกัรท่ีดี การก าจดัแหล่งท่ีจะก่อให้เกิด
ประกายไฟ โดยการใชอุ้ปกรณ์ท่ีถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภยั และการก าหนดพ้ืนท่ีการผลิตตาม
มาตรฐานการแบ่งโซนท่ีอนัตรายตามมาตรฐานของสถานบนัมาตรฐานการออกแบบ และการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าของยุโรป (International Electrical Code: IEC) จะท าให้ระบบการผลิตนั้นเกิดความ
ปลอดภยั และสุขภาพท่ีดี 

 
ฉ) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย การเลิกใช้สาร HCFC  และการปรับเปล่ียนไปใช้สารทดแทนจะ

เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนสารเป่าโฟม   วตัถุดิบอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นการผลิตโฟม ไดแ้ก่ โพลีออลและไอโซไซยาเนต
ยงัคงตอ้งใชใ้นกระบวนการผลิตเช่นเดิม แต่อาจจะตอ้งมีการปรับปรุงส่วนผสมให้เขา้กบัสารทดแทน
ใหม่   ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลเพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การสมัผสักบัสารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตโฟม 
 

ช) การจัดการของเสีย ผลดีของการด าเนินการตามโครงการน้ีอีกประการหน่ึง คือ การลดปริมาณการ
สูญเสียโฟมท่ีหลงเหลืออยูใ่นภาชนะผสมเม่ือใชก้ารผสมดว้ยมือ การใชเ้คร่ืองฉีดโฟมท่ีผูป้ระกอบการ
จ านวน 131 รายจะไดรั้บการสนับสนุนภายใตโ้ครงการจะไม่มีขั้นตอนการผสมโฟมในภาชนะผสม    
การผลิตโฟมบางชนิดมีเศษโฟมส่วนเกินจากขั้นตอนการตกแต่งช้ินงาน  การใชเ้คร่ืองฉีดโฟมนั้นท าให้
ผูป้ระกอบการลดปริมาณโฟมส่วนเกินเน่ืองจากความเท่ียงตรงแม่นย  าของมาตรวดัท่ีจะท าการฉีดโฟม 

 
มติของคณะกรรมการบริหารกองทุนพหุภาคีไดก้ าหนดวา่เคร่ืองฉีดโฟมเก่าท่ีใชก้บัสาร HCFC ท่ีไดรั้บ
การทดแทนดว้ยเคร่ืองฉีดโฟมใหม่  ตอ้งไดรั้บการท าลายอยา่งถูกวิธีหรือท าให้ไม่สามารถใชง้านไดอี้ก
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ต่อไป  เคร่ืองฉีดโฟมท่ีถูกท าลายแลว้จะถูกขายให้กบัผูรั้บซ้ือของเก่าท่ีได้รับใบอนุญาตเพ่ือน าไปสู่
กระบวนการแยกช้ินส่วนต่อไป ซ่ึงการปฏิบติัเช่นน้ี ผูเ้ขา้ร่วมโครงการตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในเร่ือง
การก าจดัวสัดุท่ีไม่ใชต้ามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด โดยท่ีผูรั้บซ้ือของเก่าตอ้งรับทราบวา่ ภาชนะ ท่อ และ
อุปกรณ์ตอ้งท าการแยกช้ินส่วนดว้ยความระมดัระวงั และตอ้งหลีกเล่ียงการใชเ้คร่ืองตดัอุปกรณ์ดว้ยไฟ
เหล่านั้นโดยเด็ดขาด 
 

  



43 

 

8. มาตรการลดผลกระทบแผนการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 
 

8.1 ความจ าเป็นของแผนการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม 
 
 ผูป้ระกอบการท่ีจะเปล่ียนไปใช ้ไซโคลเพนเทน เท่านั้นท่ีจะตอ้งจดัท าแผนในการบริหารจดัการดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม 
 เน่ืองจากไม่มีผลกระทบท่ีเก่ียวกบัการเกิดอคัคีภยัจากการปรับเปล่ียนไปใชส้าร HFC-245fa และสูตร

น ้ า   ผูป้ระกอบการท่ีจะใช้  HFC-245fa หรือสูตรน ้ าไม่ตอ้งจัดท าแผนการบริหารจัดการด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม แต่ใหด้ าเนินการปรับปรุงระเบียบมาตรฐานการปฏิบติังานให้มีความเป็นปัจจุบนัเพื่อให้
หน่วยงานท่ีตั้งข้ึนเพ่ือบริหารจดัการโครงการท าการตรวจสอบอีกคร้ัง 

 
ส าหรับบริษัทท่ีเปล่ียนไปใช้ไซโคลเพนเทน มาตรการด้านความปลอดภยัท่ีเก่ียวข้องกับการใช้สาร
ไฮโดรคาร์บอนท่ีไวไฟ ถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญัโดยเฉพาะในสถานประกอบการขนาดเลก็ ดงันั้นจึงตอ้งน าเอา
ขอ้ก าหนดของธนาคารโลกตามระเบียบท่ีเก่ียวกบัการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental 
Assessment (OP/BP 4.01) policy) มาใชป้ฏิบติั ดงันั้นสถานประกอบการท่ีจะใชส้ารไฮโดรคาร์บอน
จะตอ้งท าแผนส าหรับโรงงานนั้นๆ เป็นการเฉพาะท่ีครอบคลุมเน้ือหาในการท าใหเ้กิดความปลอดภยั 

 
ไซโคลเพนเทน เป็นสารท่ีระเหยง่าย ไม่มีสี ไอระเหยหนักกว่าอากาศจึงลอยตวัอยู่ใกล้ๆ ระดบัพ้ืน และ
สามารถไหลไปในท่ีอ่ืนไดไ้กล จนเป็นเหตุใหเ้กิดการติดไฟยอ้นกลบัมาในจุดท่ีเกิดการร่ัวไหลและระเบิด
ข้ึนได ้การจดัผงัการผลิตใหม่จึงเป็นเร่ืองส าคญั 

 
8.1.1 ความตระหนักในอนัตราย 

 
 ควรมีการบงัคบัใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลอยา่งเคร่งครัด ส าหรับพนกังานท่ีตอ้งสัมผสักบัไอ

ระเหยของสารไฮโดรคาร์บอนควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดินหายใจท่ีใชต้ลบัใสก้รองไอระเหย
นั้นๆ โดยเฉพาะในกรณีท่ีตอ้งจดัการกบัสารเคมีท่ีหกร่ัวไหลควรสวมใส่หนา้กากชนิดมีท่ออากาศ สวมถุง
มือยาง กระบงัหนา้และแวน่ครอบดวงตา  

 
 ไซโคลเพนเทน สามารถท าใหเ้กิดอาการเวยีนศีรษะ คล่ืนใส้ อาเจียนหรือหมดสติได ้หากสูดดมเขา้ไป ไอ

ระเหยท าใหเ้กิดการแสบตา การกลืนกินเขา้ไปจะท าใหเ้กิดการระคายเคืองกระเพาะอาหาร การสูดดมไอท่ี
มีความเขม้ขน้มากๆ ท าให้ระคายเคืองปอดและเกิดอาการปอดบวมอย่างรวดเร็ว ผลต่อระบบประสาท
ส่วนกลางท าใหเ้กิดอาการต่ืนตวัตามดว้ยอาการกดทบัประสาท ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้วา่ผูป้ระกอบการ
พึงต้อง ปรับแก้ระเบียบวิธีปฏิบัติในการท างานให้ครอบคลุมอันตรายต่างๆท่ีได้กล่าวมาและจัดให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บการฝึกอบรม ทั้งน้ีเป็นขอ้ก าหนดตามกฎหมายท่ีตอ้งด าเนินการ 
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8.1.2 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
 

 อุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคลตอ้งจัดหา และบังคบัใช้อุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคลอย่าง
เขม้งวด ตอ้งจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดินหายใจท่ีมีตวักรองสารไฮโดรคาร์บอนให้พนกังานสวม
ใส่ขณะปฏิบติัการตลอดเวลา โดยเฉพาะเม่ือมีโอกาสสมัผสัไอระเหย 

 
 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือตอ้งจดัการกบัสถานการณ์หกร่ัวไหล ตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัทางเดินหายใจ

แบบมีการอดัอากาศ หรือหนา้กาก (ชนิดท่ีมีอากาศส ารองแบบ Air Line หรือแบบเป็นถงัอดัอากาศต่อผ่าน
สายมายงัหนา้กาก) สวมใส่ถุงมือยาง หรือพลาสติก สวมใส่แวน่นิรภยัแบบครอบตาเพื่อป้องกนัสารเคมี 
หรือกระบงัหนา้  

 
 จากท่ีกล่าวในตอนตน้ ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการเปล่ียนมาใช ้ไซโคลเพนเทน ตอ้งทบทวนระเบียบวิธีการ

ปฏิบติังานเพ่ือใหค้รอบคลุมอนัตรายท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ และตอ้งมัน่ใจวา่พนกังานท่ีไดรั้บมอบหมายในการ
ท างานกบัไซโคลเพนเทน ตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม ส่ิงเหล่าน้ีมิใช่เป็นเพียงการปฏิบติัท่ีดีเลิศใน
ภาคอุตสาหกรรม แต่เป็นขอ้ก าหนดทางดา้นกฎหมาย 

 
8.1.3 การจดัเกบ็ และการยกเคลือ่นย้าย 

 
ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ืองคู่มือการจดัเก็บวตัถุอนัตราย 
พ.ศ. 2550 ท่ีประกาศโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 การออกแบบถงัเก็บบรรจุตอ้งปฏิบติัให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการปฏิบติัท่ีดีทางดา้นวิศวกรรม ถงัเก็บบรรจุตอ้งถูกก่อสร้างดว้ยเหล็กกลา้ท่ีน ามาท า
การเช่ือม ส่วนถงัเก็บบรรจุท่ีอยูใ่ตพ้ื้นดินไม่แนะน าใหท้ า หากไม่มีอุปกรณ์หรือมาตรการท่ีป้องกนัการกดั
กร่อน ตวัอยา่งเช่น cathodic Protection และการปูพ้ืน รวมถึงการติดตั้งระบบตรวจจบัการร่ัวไหล  

 
 ส าหรับการขนส่งไซโคลเพนเทนจากแทง้คท่ี์ติดอยูบ่นรถบรรทุก อยา่งปลอดภยั ตอ้งปฏิบติัตามมาตรการ

ดา้นความปลอดภยั ดงัต่อไปน้ี ไฮโดรคาร์บอนสามารถสะสมไฟฟ้าสถิตไดอ้ยา่งง่ายดาย ดว้ยเหตุน้ีเองจึง
เป็นสาเหตุของการเกิดประกายไฟ และการเกิดอคัคีภยั การขนถ่ายตอ้งอยูห่่างจากอาคารอ่ืน และคลงัสินคา้
อยา่งนอ้ย 25 เมตร นอกจากน้ีตอ้งจดัให้มีการต่อสายดิน และการเช่ือมต่อ (grounding และ bonding) เพื่อ
ป้องกันการเกิดประกายไฟอันมีสาเหตุมากจากไฟฟ้าสถิตในขณะขนถ่าย โรงงานต้องจัดท าวิธีการ
ปฏิบติังานเพ่ือการติดตามระดบัภายในแทง้คต์ลอดเวลาในขณะท่ีมีการขนถ่าย และตอ้งจดัเตรียมเพ่ือหยดุ
การไหลโดยทนัที หากมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการ 

 
8.1.4 การจ าแนกพืน้ทีอ่นัตราย 

 
 มีมาตรฐานท่ีเก่ียวกับการจ าแนกพ้ืนท่ีอนัตรายและการเลือกและออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับพ้ืนท่ี

เหล่านั้น ในยโุรปมีมาตรฐาน  (EN) ท่ีก าหนดใหป้ฏิบติัตามมาตรฐาน  ATEX directive ในสหรัฐอเมริกามี
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มาตรฐานท่ีเรียกวา่ NEC (National Electric Code) ในแคนาดามีมาตรฐาน CEC (Canadian Electric Code) 
เช่นเดียวกนักบัในหลายประเทศท่ีมีมาตรฐานในเร่ืองดังกล่าวเป็นของตนเอง เช่น สหภาพโซเวียต ใช้
มาตรฐาน GOST และประเทศไทยมีมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (TISI) เป็นตน้  อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานในประเทศเหล่าน้ีมกัจะอา้งอิงไปท่ีสถาบนัมาตรฐานการออกแบบ และการติดตั้งระบบไฟฟ้า
ของยโุรป (International Electrical Code : IEC) 

 
 การห้ามพกพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคิดเลข ท่ีไม่ใช่อุปกรณ์ท่ีเป็นแบบ 

Intrinsically safe กล่าวคือ อุปกรณ์ท่ีถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภยัท่ีจะน าไปใชใ้นพ้ืนท่ีอนัตรายมา
จากหลกัการจ าแนกพ้ืนท่ีเหล่านั้นก่อน ซ่ึงประเด็นน้ีกล่าวไวใ้นหมวดอ่ืนๆบา้งแลว้โดยอา้งถึงขอ้ก าหนด
ในประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ืองคู่มือในการจดัเก็บวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2550 ท่ีก าหนดให้อุปกรณ์
ไฟฟ้า และส่วนประกอบตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน NEC หรือขอ้ก าหนดดา้นการป้องกนัอคัคีภยัเฉพาะกบั
สารท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ี 

 
 การแบ่งประเภทของการพ้ืนท่ีเพ่ือจ าแนกพ้ืนท่ีอนัตรายตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐาน IEC 79-10, second 

edition, 1986: 
 
ตารางท่ี 8-1 การเปรียบเทียบมาตรฐานของการจ าแนกพ้ืนท่ีอนัตราย  

มาตรฐาน ก๊าซไวไฟออกมาตลอดเวลา 
ก๊าซไวไฟออกมาที่

สภาวะปกต ิ
ก๊าซไวไฟออกมาที่
สภาวะผดิปกต ิ

IEC  Zone 0 Zone 1 Zone 2 
NEC 500 Class 1 Division 1 Class 1 Division 2 
NEC 505 Zone 0 Zone 1 Zone 2 
ตวัอยา่งของพ้ืนท่ีของ
การผลิตโฟม 
 

พ้ืนท่ีใกลเ้คียงกบับริเวณท่ีมี
การเปิดถงัขนาด 200 ลิตรท่ี
บรรจุ ไซโคลเพนเทน 
พ้ืนท่ีบริเวณหวัส าหรับผสม 
ภายในโมลด ์(mold) บริเวณท่ี
ใกลก้บัจุดเปิด จ๊ิก (jigs) 
 

บริเวณโดยรอบของ
เคร่ืองฉีดโฟมป๊ัมผสม 
ถงัส าหรับใชง้าน
ประจ าวนั โมลด ์
(molds) และจ๊ิก (jigs) 

ถงับรรจุขนาดใหญ่ 
คลงัสินคา้ส าหรับจดัเก็บ
ถงัไซโคลเพนเทน  

8.1.5 การตดิตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ 
 

 (พิจารณาขอ้ 5.1.6) มีกฎหมาย และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ีท่ีแตกต่างกนัในประเทศไทยในการ
ก าหนดมาตรฐานของการติดตั้ งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ กฎกระทรวง
อุตสาหกรรมก าหนดมาตรฐานความปลอดภยัเก่ียวกบัระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 และประกาศกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เร่ืองคู่มือในการจดัเก็บวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2550 ท่ีก าหนดให้มาตรฐานการติดตั้ง
ส าหรับพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการจดัเก็บไซโคลเพนเทน  



46 

 

 
8.1.6 การป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าสถติ 
 
 ไฟฟ้าสถิตสามารถท าใหเ้กิดอคัคีภยั และการระเบิดข้ึนได ้เวน้แต่ตอ้งมีการเฝ้าระวงัมาตรการป้องกนัอยา่ง

ชดัเจน  

 หา้มใชผ้ลิตภณัฑบ์ริเวณท่ีมีเปลวไฟ หรืออุปกรณ์ท่ีท าให้เกิดประกายไฟ ตวัอยา่งเช่น สวิตช์ และ
มอเตอร์ 

 หา้มสูบบุหร่ี และจุดไฟในบริเวณท่ีมีการจดัเก็บ การขนส่ง และการใชง้านไซโคลเพนเทน 

 ห้ามใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า (รวมถึงแต่ไม่ไดจ้ ากดัเฉพาะโทรศพัท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคิดเลข 
วิทยุติดตามตวั เป็นตน้) ภายใน หรือบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีปฏิบติัการท่ีมีการใชง้านไซโคลเพน
เทนหรือบริเวณท่ีมีการจดัเก็บไซโคลเพนเทน เวน้แต่อุปกรณ์ไดรั้บการรับรองวา่ปลอดภยัจากการ
ระเบิดโดยสถานบนัสามารถอนุมติัการทดสอบของประเทศท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานดา้นความ
ปลอดภยัตามขอ้ก าหนดของ NEC เร่ืองการจ าแนกพ้ืนท่ีอนัตราย 

 อตัราการไหลของผลิตภณัฑท่ี์ถูกถ่ายเทมีผลกระทบต่อการเกิดประจุไฟฟ้าสถิต ไซโคลเพนเทนก็
เหมือนกับไฮโดรคาร์บอนอ่ืนๆ ท่ีไม่เป็นส่ือกระแสไฟฟ้ามีค่าความต้านทานท่ีสูงมาก และ
สามารถเหน่ียวน าประจุไฟฟ้าสถิตในขณะท่ีมีการถ่ายเท 

 หลกัส าคญัของการปฏิบัติเม่ือมีสภาพบรรยากาศท่ีท าให้เกิดความไวไฟ และ/หรือไฟฟ้าสถิต
bonding และการต่อสายดินมีความจ าเป็นท่ีตอ้งด าเนินการ อา้งอิง : National Fire Protection 
Association (NFPA) 77 “แนะน าวิธีการปฏิบติัเร่ืองไฟฟ้าสถิต” และ/หรือ American Petroleum 
Institute (API) แนะน าวิธีการปฏิบติั พ.ศ. 2546 “การป้องกนัการต่อตา้นการจุดติดท่ีเกิดข้ึนจาก
ไฟฟ้าสถิต ฟ้าผา่ และกระแสท่ียงัหลงเหลืออยู”่ 

 
8.1.7 ระบบตรวจจบั และสัญญาณเตอืนภัย 

 
 ตอ้งจดัใหมี้ระบบตรวจจบั และสญัญาณเตือนภยัในสถานท่ีท่ีมีการเก็บ การยกเคล่ือนยา้ย และมีการใชง้าน

ไซโคลเพนเทน ซ่ึงเซ็นเซอร์ทั้ งหมดตอ้งเช่ือมต่อสัญญานยงัแผงควบคุมศูนยก์ลางท่ีอยู่ในท่ีปลอดภยั
ปราศจากแหล่งก าเนิดท่ีมีโอกาสเกิดการร่ัวไหล ระบบตอ้งมีความสามารถในการกระตุ ้นระดับของ
สญัญาณทั้งแสง และเสียงอยา่งต่อเน่ืองกนั โดยมีความสัมพนัธ์เม่ือถึงเปอร์เซ็นตข์องขีดจ ากดัล่าง (Lower 
Explosive Limit: LEL) เสนอแนะให้ระบบตรวจจบัส่งสัญญานเตือนภยัคร้ังแรกท่ีความเขม้ขน้ 5% และ
สญัญาณเตือนภยัคร้ังท่ีสองท่ีระดบั 10% ขีดจ ากดัล่าง (Lower Explosive Limit: LEL) 

 
(อธิบาย : ขีดจ ากดัต ่าสุดของการติดไฟของไซโคลเพนเทน คือเท่ากบั 1.1% ระดบัของสัญญาณเตือนภยั
คร้ังแรกควรตั้งไวท่ี้เม่ืออุปกรณ์สามารถตรวจจบัการร่ัวไหลของไซโคลเพนเทนในบรรยากาศเม่ือความ
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เขม้ขน้ถึง 5% ของ 1.1 ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.05 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตร และสัญญาณเตือนภยัคร้ังท่ีสองถูก
กระตุน้เม่ือไซโคลเพนเทนในอากาศเป็นเท่ากบั 10% LEL ซ่ึงเทียบเท่ากบั 0.11 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตร) 

 
 สญัญานเสียงตอ้งมีความดงัไม่นอ้ยกวา่ 85 เดซิเบลหรือมากกวา่ระดบัเสียงท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัรไม่นอ้ยกวา่ 
15 เดซิเบล ควรให้มีสัญญานไฟให้เห็นได้ชัดเจนในบริเวณท่ีมีการฉีดโฟม สัญญาณเตือนคร้ังแรกมี
วตัถุประสงค์ในการเตือนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น สัญญานเตือนตร้ังท่ีสองควรตอ้งหยุดการท างานของ
ระบบฉีดโฟม และการส่งไซโคลเพนเทนในขณะเดียวกนัตอ้งเพ่ิมการท างานของระบบระบายอากาศ ทั้งน้ี
ระบบทั้งหมดตอ้งสามารถอยูไ่ดโ้ดยแหล่งจ่ายไฟส ารอง ส่วนประกอบของเซ็นเซอร์ส าหรับตรวจจบัก๊าซ
ตอ้งมีการสอบเทียบและเก็บบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 
8.1.8 ระบบการระบายอากาศ และท่อปล่อยอากาศเสีย 

 
 การระบายอากาศทั้งแบบเฉพาะท่ี หรือการระบายอากาศแบบทัว่ไป (สามารถดูรายละเอียดไดจ้าก 5.3) 

 
8.1.9 ระบบการป้องกนั และระงบัอคัคภีัย 

 
มีกฎหมายหลายฉบบัในเร่ืองระบบการป้องกนัอคัคีภยั ไดแ้ก่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การ
ป้องกันและระงับอคัคีภัย พ.ศ. 2552 กฎกระทรวงเร่ืองมาตรฐานอาชีวอนามัย ความปลอดภยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานส าหรับการป้องกันและระงบัอคัคีภยั พ.ศ. 2555 และประกาศกระทรวง
แรงงานและสวสัดิการสงัคม เร่ือง มาตรฐานของถงัดบัเพลิงแบบเคล่ือนยา้ยได ้พ.ศ. 2556 

 
ไซโคลเพนเทนมีความไวไฟสูง ในสถานการณ์ท่ีไซโคลเพนเทนเกิดการร่ัวไหลออกจากระบบ จะเกิดการ
ระเหยและกลายเป็นสถานะก๊าซอย่างทนัที ความหนาแน่นของไซโคลเพนเทนมากกวา่อากาศ ดว้ยเหตุน้ี
สถานะไอระเหย/ก๊าซของไซโคลเพนเทนจะเคล่ือนท่ีอยูใ่นระดบัพ้ืนดิน และสามารถจุดติดไดโ้ดยแหล่ง
ประกายไฟท่ีอยู่ห่างจากสถานท่ีเกิดการร่ัวไหล การเกิดไฟยอ้นกลบัมาตามเส้นทางมายงัจุดท่ีเกิดการ
ร่ัวไหลสามารถเกิดข้ึนได ้ไอระเหยเป็นสาเหตุของการระเบิดในสถานท่ีอบัอากาศ ควรใชเ้คร่ืองดบัเพลิง
ชนิดผงเคมีแหง้ หรือคาร์บอนไดออกไซด์ 
 
ไซโคลเพนเทนเบากวา่น ้ า ไม่สามารถละลายในน ้ าได ้แต่สามารถเกิดการติดไฟข้ึนท่ีผิวหนา้ของน ้ า ควร
หลีกเล่ียงการฉีดน ้ าแบบพุ่งเป็นล าโดยตรงไปท่ีเปลวเพลิง ควรใชโ้ฟมประเภทท่ีมีแอลกอฮอลเ์ป็นหลกั 
เพ่ือระงบัการเกิดอคัคีภยั เพ่ือเป็นการป้องกนัการท่ีของเหลวเกิดการขยายตวัจนระเบิดเน่ืองจากการเดือด 
(boiling liquid expanding vapor explosion) ตอ้งหล่อเยน็ภาชนะบรรจุดว้ยปริมาณน ้ าท่ีเพียงพอ ควรใช้
สายฉีดน ้ า และหวัฉีดน ้ าดบัเพลิงแบบไม่ตอ้งใชค้นในการควบคุม 
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8.1.10 ระเบียบมาตรฐานการปฏิบตังิาน และการฝึกอบรม 
 
กฎหมายดา้นความปลอดภยั และสุขภาพในสถานท่ีท างาน มีความตอ้งการให้มีมาตรฐานการปฏิบติังาน
และการฝึกอบรม กฎหมายเหล่าน้ี ไดแ้ก่ พ.ร.บ. ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ. 2554 ออกโดยกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน
แสงสว่างและเสียงพ.ศ. 2549 ไดมี้การก าหนดมาตรฐานส าหรับการปฏิบัติงาน และจดัฝึกอบรมให้
ผูป้ฏิบติังานทุกคน  

 
 ผูป้ระกอบการผลิตโฟมตอ้งจดัท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน และจัดให้มีการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ

ส าหรับผูป้ฏิบติังานท่ีมีส่วนร่วมในการส่งสินคา้ การส่งมอบ การรับ การจดัเก็บ การยกเคล่ือนยา้ย การ
ผสม และระบบการฉีดพน่โฟม มาตรฐานการปฏิบติังานตอ้งครอบคลุมเร่ืองการ bonding ขอ้ก าหนดของ
การต่อสายดิน อุปกรณ์ป้องกันอตัรายส่วนบุคคล ไฟฟ้าสถิต และการป้องกนัการติดไฟ มาตรการดา้น
ความปลอดภยัท่ีน ามาใชใ้นการจดัการอุบติัการณ์ท่ีไม่คาดคิด ตวัอยา่งเช่น การหกร่ัวและการร่ัวไหลของ
ไซโคลนเพนเทน  

 
8.1.11 การตรวจสอบ และการซ่อมบ ารุง 
 
 รายละเอียดส าหรับการออกแบบและติดตั้งระบบระบายอากาศ ไดจ้ดัใหมี้ “คู่มือระบบไฟฟ้าส าหรับสารท่ี

ระเหยไดเ้ร็ว และสภาพอากาศในสถานท่ีปฏิบติังานภายในโรงงานการตรวจสอบและการติดตั้ง” ท่ีออก
โดยส านกัเทคโนโลยคีวามปลอดภยั  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 

 
 การตรวจสอบดา้นความปลอดภยั และการตรวจประเมินก่อนการเดินเคร่ืองจกัร ของกระบวนการฉีดโฟม

โดยการใชส้ารไซโคลเพนเทนควรกระท าอยา่งนอ้ย 1 คร้ังโดยผูป้ระกอบการผลิตโฟมโดยความช่วยเหลือของ
ผูจ้  าหน่ายเคร่ืองมือ  และตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นแผนการตรวจติดตามใน EMP  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะยืนยนั
วา่ผูป้ระกอบการผลิตโฟมไดท้ าการตรวจสอบหรือในระหว่างการตรวจสอบก่อนการส่งมอบท่ีด าเนินการ
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กรุณาอ่านเพ่ิมเติมท่ี ภาคผนวก ง -แบบตรวจสอบก่อนการเดินเคร่ืองฉีดโฟม 

 
แบบฟอร์มของแผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม (EMP) ประกอบดว้ย ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูป้ระกอบการท่ี
เขา้ร่วมโครงการและมาตรการดา้นความปลอดภยัท่ีน าเสนอส าหรับการเปล่ียนมาใชไ้ซโคลเพนเทนท่ี
ขนส่งโดยรถบรรทุก และการจดัเก็บไวใ้นถงับรรจุ และการขนส่งไซโคลเพนเทนท่ีบรรจุภายในถงัขนาด 
200 ลิตรซ่ึงภาคอุตสาหกรรมโฟมตอ้งด าเนินการโดยผูป้ระกอบการก่อนท่ีจะปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต
ตามท่ีไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก จ ของกรอบแผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มฉบบัน้ี 
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8.2 มาตรการลดผลกระทบ และการเสริมสร้างศักยภาพ 
 

 นอกจากน้ี ความเส่ียงท่ีไม่ไดเ้ป็นผลมาจากการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากโครงการ
นั้น ผูป้ระกอบการผลิตโฟมทั้งหมดตอ้งปฏิบติั และติดตามมาตรการดา้นอาชีวอนามยั และความปลอดภยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านไอโซไซยาเนต (Isocyanides: MDI) ซ่ึงเป็นสารเคมีอีกชนิดหน่ึงท่ีใชใ้นการผลิต
โฟม และมีอนัตรายต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มในระดบัปานกลาง มาตรการท่ีเหมาะสมตอ้งน าไปปฏิบติั
อยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

ตารางท่ี 8-2  มาตรการลดผลกระทบส าหรับผูป้ระกอบการผลิตโฟมท่ีเขา้ร่วมโครงการ HPMP ระยะท่ี 1  

มาตรการลดผลกระทบเพิม่เตมิจากมาตรฐานขั้นต า่ตามกฎหมาย 
ส าหรับการปรับเปลีย่นไปใช้ 

ไซโคลเพนเทน 
HFC-245fa หรือ  

สูตรน า้ 
การฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนกัในอนัตรายส าหรับ
ผูป้ฏิบติังาน 

บงัคบั เลือกด าเนินการ 

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล บงัคบั บงัคบั 
สถานท่ีจดัเก็บ และการป้องกนัอคัคีภยั บงัคบั เลือกด าเนินการ 
การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกนัการระเบิดท่ีเฉพาะ บงัคบั ไม่เก่ียวขอ้ง 
อุปกรณ์ / ระเบียบวธีิการปฏิบติังานในการป้องกนัการถ่ายเทประจุ
ไฟฟ้าสถิต 

บงัคบั ไม่เก่ียวขอ้ง 

ระบบตรวจจบั และสญัญาณเตือนภยั  บงัคบั ไม่เก่ียวขอ้ง 
การระบายอากาศเฉพาะจุด  บงัคบั ไม่เก่ียวขอ้ง 
ระบบป้องกนั และควบคุมอคัคีภยั บงัคบั เลือกด าเนินการ 
มาตรฐานการปฏิบติังาน  บงัคบั บงัคบั 
การตรวจสอบ และการบ ารุงรักษา  บงัคบั เลือกด าเนินการ 
แผนตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉิน  บงัคบั บงัคบั 
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9. หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
 
ผู้ประกอบการผลติโฟม 

  
ผูป้ระกอบการผลิตโฟม มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในความปลอดภยัของการเปล่ียนไปใช้เทคโนโลยีทดแทน ไม่ว่าจะ
เปล่ียนจาก HCFC-141b ไปใช้ไซโคลเพนเทน HFC-245fa หรือสูตรน ้ า   เพ่ือให้การท าหน้าท่ีนั้นครบถว้น 
ผูป้ระกอบการควรท าส่ิงต่อไปน้ี 

 
HFC-245fa 
 
สาร HFC-245fa ไม่มีจุดวาบไฟ (Flash Point) ตามท่ีทดสอบโดย  ASTM D3828-87; ASTM D1310-86  และไม่มี
ขีดจ ากดัของการติดไฟ (Flammable Limit) ตามท่ีไดท้ดสอบโดย UL-2182 อุณหภูมิท่ีใชท้ดสอบท่ี 100 องศา
เซลเซียส  ความช้ืนในบรรยากาศ ร้อยละ 50 ท่ีระดบัความช้ืนในบรรยากาศปกติ   อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเ้อง   412 
องศาเซลเซียส  ตามท่ีทดสอบใน ขวดฟลาสก์ 500 มล. และ 704 องศาเซลเซียส   ตามท่ีทดสอบใน ขวดฟลาสก ์
160 มล.    ในการเก็บกู ้ ใหดู้ดซบัดว้ยข้ีเล่ือย ดิน กากน ้ ามนัแหง้ หรือตวัดูดซบัอ่ืน  
 
สาร HFC-245fa อาจเกิดแผลไหมจ้ากความเยน็จดั หากของเหลวหรือไอระเหยของ HFC-245fa เขา้ตา   และอาจ
เกิดแผลไหมจ้ากความเยน็จดั หากของเหลวหรือไอระเหยของ HFC-245fa สัมผสัถูกผิวหนงั    HFC-245fa อาจ
ก่อใหเ้กิดความผิดปกติของคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ หวัใจเตน้ผิดจงัหวะ ใจสั่น หรือการไหลเวียนโลหิตไม่เพียงพอ หรือ
ผลของการขาดออกซิเจน  
 

ไซโคลเพนเทน 
 

ไซโคลเพนเทน มีจุดวาบไฟต ่ามากคือท่ี  - 30°C ซ่ึงหมายความว่าท่ีอุณหภูมิห้องปกติในโรงงานผลิตโฟมใน
ประเทศไทยนั้นหากเปิดฝาถงัท้ิงไว ้หรือเกิดการร่ัวไหลข้ึน สารน้ีก็จะเปล่ียนสถานะกลายเป็นไอไดอ้ยา่งสมบูรณ์
ในทนัที เม่ือไอระเหยผสมกบัอากาศ มนัจะถูกจุดติดไดท่ี้ความเขม้ขน้ในช่วง  1.1%- 8.7% ดงันั้นในบริเวณท่ีจะมี
การใช ้การเก็บ จะตอ้งมีการก าชบัไม่ใหเ้กิดการกระท าท่ีจะเป็นแหล่งจุดติดของไอระเหยข้ึนได ้เช่น เปลวไฟจาก
หวัเช่ือมในโรงหล่อข้ึนรูปพลาสติกท่ีอยูใ่กลเ้คียง สปาร์คจากอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟท่ีติดตั้งไม่ไดม้าตรฐาน ประจุ
จากไฟฟ้าสถิตเน่ืองจากไม่มีการต่อสายถ่ายเทประจุและสายดิน การใชเ้คร่ืองมือและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีไม่ใช่แบบ
ป้องกนัระเบิด หรือประกายไฟในอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ เช่นมือถือ ท่ีมีผูพ้กพาเขา้ไป ความเส่ียงอนัเน่ืองจากเหตุ
เหล่าน้ีตอ้งถูกควบคุมอยา่งมีประสิทธิภาพโดยมีการก าหนดโซนท่ีเป็นพ้ืนท่ีอนัตราย มีการจดัแผนผงัการผลิตใหม่
เพ่ือยา้ยกระบวนการท่ีมีแหล่งจุดติดออกไปใหห่้าง หรือมีการติดตั้งผนงัเพ่ือกั้นพ้ืนท่ีอนัตรายออกไป  
 
ไซโคลเพนเทน สามารถท าให้เกิดอาการเวียนศีรษะ คล่ืนใส้ อาเจียนหรือหมดสติได ้หากสูดดมเขา้ไป     ไอ
ระเหยท าใหเ้กิดการแสบตา การกลืนกินเขา้ไปจะท าใหเ้กิดการระคายเคืองกระเพาะอาหาร การสูดดมไอท่ีมีความ
เขม้ขน้มากๆท าใหร้ะคายเคืองปอดและเกิดอาการปอดบวมอยา่งรวดเร็ว ผลต่อระบบประสาทส่วนกลางท าให้เกิด
อาการต่ืนตวัตามดว้ยอาการกดทบัประสาท  
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รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสารไซโคลเพนเทน HFC-245fa  รวมถึงโพลีออล และไอโซไซยาเนตสามารถดูไดจ้าก
ภาคผนวก ซ 

 
ก่อนการเปลีย่นไปใช้เทคโนโลยทีดแทน 

 ขอเอกสารก ากบัความปลอดภยัเก่ียวกบัสารเคมีท่ีจะตอ้งใชใ้นกระบวนการผลิตจากผูจ้  าหน่าย 

 ขอรายละเอียดเก่ียวกบัอุปกรณ์และระบบดบัเพลิงท่ีตอ้งใชร่้วมกบัเคร่ืองฉีดโฟมจากผูจ้  าหน่าย 

 ขออนุญาตจากหน่วยงานดบัเพลิงหรือหน่วยงานทอ้งถ่ินเพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบดบัเพลิงท่ีจะติดตั้งตรงกับ
ขอ้ก าหนด  

 เตรียมรายละเอียดโครงการยอ่ยส าหรับการด าเนินการเปล่ียนไปใชเ้ทคโนโลยทีดแทน 

 ขอใบอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับการสร้างสถานท่ีจดัเก็บสารไฮโดรคาร์บอน (เฉพาะกรณีท่ี
เปล่ียนไปใชไ้ซโคลเพนเทน) 

 เตรียมแผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มส าหรับการน าไปสู่ขั้นตอนการปฏิบติั (เฉพาะกรณีท่ีเปล่ียนไปใช้
ไซโคลเพนเทน) 

 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานยงัมีอายกุารใชง้านอยู ่

 เปิดเผยขอ้มูลแผนการบริหารจัดการส่ิงแวดลอ้มต่อสาธารณะโดยผ่านเว็บไซต์ของตน (เฉพาะกรณีท่ี
เปล่ียนไปใชไ้ซโคลเพนเทน) 

 
ก่อนการผลติด้วยเทคโนโลยสีารทดแทน 

 ขอค าแนะน าโดยละเอียดและการฝึกอบรมในการจดัการสารเคมีต่างๆและตอ้งให้ผูป้ฏิบติังานไดรั้บการ
ฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอในเร่ืองประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัและสุขภาพ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้
สารเคมีและกระบวนการผลิตโฟม 

 ตอ้งมัน่ใจว่าผูจ้ดัการฝ่ายผลิตไดบ้งัคบัใช ้และผูป้ฏิบติังานไดป้ฏิบติัตามค าแนะน าในเอกสารขอ้มูลความ
ปลอดภยัของสารเคมี และขอ้ก าหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม เม่ือตอ้งจดัการสารเคมี 
และในกระบวนการผลิตโฟม 

 จดัเตรียมกบับริษทัผูใ้ห้บริการดา้นส่ิงแวดลอ้มในการเก็บรวบรวมและก าจดัของเสียท่ีเป็นโพลียรีูเทน และ
ภาชนะบรรจุท่ีเหลือใชจ้ากสารเคมีต่างๆ 

 มอบหมายหนา้ท่ีใหพ้นกังาน เช่น เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภยัในการท างาน ตรวจ
ติดตามการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม และขอ้ก าหนดดา้นความ
ปลอดภยั และกฎดา้นการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั เม่ือตอ้งปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัไซโคลเพนเทนทั้ง
ระหวา่ง และภายหลงัจากท่ีมีการเปล่ียนแปลง  
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 จดัใหมี้การตรวจประเมินดา้นความปลอดภยัและรับเอกสารรับรองผลการตรวจระบบป้องกนัและระงบั
อคัคีภยัจากหน่วยงานท่ีไดรั้บการแต่งตั้งท่ีมีความช านาญ เม่ือการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตพร้อมท่ีจะเร่ิม
ใชง้านจริง 

 ส่งส าเนาของรายงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั สุขภาพและส่ิงแวดลอ้มท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนเทคโนโลยใีห ้หน่วยงานท่ีตั้งข้ึนเพ่ือบริหารจดัการโครงการเพื่อตรวจสอบ 

 
หลงัการเดนิเคร่ืองผลติด้วยเทคโนโลยทีดแทน 

 ใหด้ าเนินมาตรการต่างๆอยา่งเขม้งวด เพ่ือป้องกนัการหกร่ัวไหลของสารเคมีในพ้ืนท่ีจดัเก็บและระหวา่งการ
ขนยา้ยและการผลิต 

 มีมาตรการท่ีจะตอบสนองต่อการเกิดการปนเป้ือนสารเคมี และอุบติัเหตุอยา่งรวดเร็วโดยการน ามาตรการ
บรรเทาทุกขเ์พ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของผูป้ฏิบติังานตามความเหมาะสมส าหรับสารเคมี
แต่ละชนิด และในทุกๆขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิต 

 จดัท านโยบาย ระเบียบปฏิบติัดา้นความปลอดภยั และแบบตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความพร้อมในการระงบั
เหตุการณ์เกิดอคัคีภยั การระเบิด การเกิดอุบติัเหตุ และการเกิดการปนเป้ือนต่อส่ิงแวดลอ้มและมีการเก็บ
รักษาเอกสารไวย้งัท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย และตอ้งจดัท าใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ 

 ด าเนินการตรวจติดตาม และทดสอบระบบดบัเพลิงและอุปกรณ์ความปลอดภัยและระเบียบวิธีการปฏิบติั
ต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอโดยใชแ้บบตรวจสอบ และระเบียบปฏิบติัท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่อุปกรณ์เหล่านั้นอยู่
ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน และหากอุปกรณ์ท่ีช ารุดหรือเส่ือมสภาพตอ้งสามารถถูกเปล่ียนทดแทนท่ีช ารุด  
ใชง้านหมด หรือหมดอาย ุรวมถึงอุปกรณ์ และวสัดุท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัส่วนบุคคล   

 เตรียมจดัท ารายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั สุขภาพและส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเปล่ียนเทคโนโลยีตามท่ีข้อก าหนดของประเทศ และท้องถ่ิน และรายงานอุบัติเหตุให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งทราบ 

 รายงานปริมาณการผลิตและปริมาณการใชส้ารเคมีให้หน่วยงานท่ีตั้งข้ึนเพ่ือบริหารจดัการโครงการตามท่ี
ก าหนด (ปริมาณโฟมท่ีผลิต, ปริมาณ  HFC-245fa หรือไซโคลเพนเทน ท่ีมีการใชง้านจริง) 

 
 หน่วยงานทีต่ั้งขึน้เพือ่บริหารจดัการโครงการ 
 
 หน่วยงานท่ีตั้งข้ึนเพ่ือบริหารจดัการโครงการ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการบริหารจดัการและควบคุมในภาพรวม

ทั้งหมดของโครงการลดและเลิกใชส้าร HCFC รวมถึงการป้องกนัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัท่ี
เก่ียวข้องกับโครงการย่อยๆ ในการท าหน้าท่ีดังกล่าวภายใต้แนวทางจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ
ธนาคารโลก หน่วยงานท่ีตั้งข้ึนเพ่ือบริหารจดัการโครงการตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

 จดัท าหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกสถานประกอบการท่ีมีสิทธ์ิเขา้ร่วมโครงการ 
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 ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่สถานประกอบการโฟมท่ีเขา้ร่วมโครงการในการเปล่ียนไปใชเ้ทคโนโลยี
ทดแทนใช ้HCFC ในการผลิตโฟม ตลอดจนมาตรการลดความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัของ
ผูป้ระกอบการนั้นๆ 

 พิจารณาและประเมินความเพียงพอของแผนงานการเปล่ียนมาใช้ HCFC รวมถึงแผนการจัดการด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและระเบียบมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีจดัท าข้ึนโดยผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

 น าขอ้ตกลงปลีกยอ่ยต่างๆในแผนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกอนุมติัแลว้ของผูป้ระกอบการผลิตโฟมท่ี
เข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้หน้าท่ีรับผิดชอบทั้ งหมดและพนัธสัญญาท่ีถูกระบุไวใ้นแผนการจัดการด้าน
ส่ิงแวดลอ้มกลายเป็นสญัญาท่ีเป็นภาระผกูพนัของผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

 ก ากบัดูแลการด าเนินงานตามโครงการเปล่ียนมาใช ้HCFC และให้สถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมโคงการ
ปฏิบติัใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐาน และขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัท่ีตกลงร่วมกนั 

 หากจ าเป็นตอ้งมีการประสานงานกบัผูมี้อ  านาจทั้งในระดบัประเทศ หรือระดบัทอ้งถ่ินเพ่ือการบงัคบัให้
สอดคลอ้งกบัมาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพและความปลอดภยัในสถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

 จดัท ารายงานการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพและความปลอดภยัให้สอดคลอ้งกบัภาพรวม
ของโครงการลด และเลิกใชส้าร HCFC  และส่งให้กบัธนาคารโลกในระหวา่งการมีภารกิจติดตามโครงการ 
(Supervision Mission) ตามท่ีร้องขอ 

 
 ผู้จ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
  
 ผู ้จ  าหน่ายเคร่ืองจักรและอุปกรณ์มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการออกแบบและติดตั้ งเพ่ือการใช้งานใน

กระบวนการผลิตโฟมอยา่งปลอดภยั โดยเฉพาะในสถานประกอบการท่ีมีการน าไซโคลเพนเทนมาใชง้าน การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีความรับผิดชอบส าหรับผูจ้  าหน่ายเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์มีดงัน้ี  

 ประเมินสภาพโรงงาน สถานท่ีและออกแบบสายการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน และข้อก าหนดด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพและความปลอดภยั 

 ท าการติดตั้ง หรือใหก้ารสนบัสนุนในการติดตั้งระบบการผลิตโฟม และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้มัน่ใจได้
วา่การผลิตอยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั 

 จดัท าคู่มือท่ีเก่ียวกบัขอ้มูล และขั้นตอนในการปฏิบติัการในการติดตั้งเคร่ืองจกัรท่ีครบถว้นสมบูรณ์รับทราบ 
และตอ้งแจง้ใหลู้กคา้รับทราบเพ่ิมเติมหากมีขอ้มูลใหม่ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของอุปกรณ์ท่ีน ามาท า
การติดตั้งเหล่านั้น 

 จดัให้มีการฝึกอบรมการปฏิบติัการของอุปกรณ์ท่ีจ าหน่ายอย่างปลอดภยั รวมถึงมาตรการป้องกนัและลด
ความเส่ียงหรือผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 

 ให้บริการหลงัการขาย และการรับประกนัหากเกิดอุบติัเหตุข้ึนอนัเน่ืองมาจากการขดัขอ้งทางเทคนิคของ
อุปกรณ์ต่างๆ 
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 ผู้จ าหน่ายสารเคม ี 

 ผูจ้  าหน่ายสารเคมี มีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อการขนส่งสารเคมีท่ีน ามาใชใ้นการผลิตโพลียูรีเทนโฟมมีขอ้ก าหนดท่ี
ตอ้งปฏิบติัเพ่ือให้เกิดความสอดคลอ้งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การขนส่งวตัถุอนัตรายทางบก
พ.ศ. 2546 

 
 ผูจ้  าหน่ายสารเคมีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัเตรียมเอกสารก ากบัการขนส่งและมีใบอนุญาตเพ่ือด าเนินการขนส่ง ยานพาหนะ

ท่ีใชต้อ้งติดป้ายสญัลกัษณ์ใหเ้พียงพอและสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้นกฎหมาย และ
พนักงานในกรณีน้ีมกัเป็นพนักงานขบัรถของผูจ้  าหนายสารเคมีตอ้งปฏิบติัตามป้ายสัญลกัษณ์ และขอ้ก าหนด
เหล่านั้นอย่างเคร่งครัด ผูจ้  าหน่ายสารเคมีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจได้ว่า ภาชนะบรรจุ
สารเคมีท่ีใชใ้นการส่งมอบอยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั ภาชนะ ถงั ท่อ โรงงานและสถานท่ีจดัเก็บท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
วตัถุอนัตราย หรือสินคา้อนัตรายตอ้งระบุใหมี้ความชดัเจน และมีการติดป้ายฉลากอยา่งเหมาะสม 

 
 ตอ้งส่งมอบเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมี (MSDS) ทุกชนิดให้แก่ผูรั้บ ผูจ้  าหน่ายสารเคมีมีหน้าท่ี

รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่า ตอ้งจดัการฝึกอบรมการใชง้าน และการยกเคล่ือนยา้ยวตัถุอนัตรายให้กบั
ลูกจา้งของตน ตอ้งจดัใหมี้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลอยา่งเหมาะสมและจ าเป็นส าหรับการยกเคล่ือนยา้ย
วตัถุอนัตรายซ่ึงตอ้งจดัใหมี้ และน าไปใชอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
สถานประกอบการ ตอ้งจดัท าแผนการจราจรภายในโรงงานพร้อมทั้งส่ือสารให้ผูจ้  าหน่ายสารเคมีรับทราบ ตอ้ง
จดัท าระเบียบวธีิการปฏิบติังานในขณะขนถ่ายสารเคมี และตอ้งใหพ้นกังานขบัรถของผูจ้  าหน่ายสารเคมีน าไปใช ้

 

10. การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
 

 กระทรวงอุตสาหกรรมไดรั้บมอบหมายภารกิจจากรัฐบาลให้เป็นผูรั้บผิดชอบหนา้ท่ีในการด าเนินมาตรการตาม
ขอ้ตกลงในพิธีสารมอนทรีออล หน่วยอนุรักษโ์อโซน หรือ National Ozone Unit (NOU) ท่ีถูกจดัตั้งข้ึนในสังกดั
กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีหน้าท่ีในภาคปฏิบติัตามโครงการต่างๆ และมีการตั้งหน่วยงานท่ีตั้งข้ึนเพ่ือบริหาร
จดัการโครงการข้ึนท าหนา้ท่ีบริหารโครงการลดและเลิกใชส้าร HCFC โดยใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิคแก่สถาน
ประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการและช่วยเตรียมยื่นโครงการยอ่ย ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 

 โครงการย่อยท่ีไดรั้บการอนุมติัลงนามระหว่างธนาคารออมสินและผูดู้แลทางการเงินของโครงการท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้ งโดยกระทรวงการคลงั โดยการหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรม และสถานประกอบการโฟมท่ีร่วม
โครงการแต่ละรายมีขอ้ผูกพนัทางกฎหมายท่ีจะรวมเอาแผนในการลดและเลิกใชส้าร HCFC และแผนการ
ด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มเขา้ดว้ยกนั โดยสถานประกอบการท่ีสมคัรเขา้โครงการจะตอ้งยืน่เสนอต่อหน่วยงานท่ี
ตั้งข้ึนเพ่ือบริหารจดัการโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมติั หน่วยงานน้ีจะมีหนา้ท่ีคอยติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตาม
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ขอ้ก าหนดและขอ้ตกลงตามแผนบริหารดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงลว้นเป็นขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ท่ีจะตอ้งท าก่อนท่ีจะมีการ
จ่ายเงินช่วยเหลือใหส้ถานประกอบการท่ีร่วมโครงการ 
 
สถานประกอบการท่ีร่วมโครงการจะตอ้งรายงานการด าเนินโครงการลดและเลิกใชส้าร HCFC และการปฏิบติั
ตามแผนบริหารจัดการส่ิงแวดลอ้ม และจะตอ้งส่งเอกสารตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นแผนการตรวจติดตามซ่ึงจะถูก
ตรวจสอบโดย หน่วยงานท่ีตั้งข้ึนเพ่ือบริหารจดัการโครงการ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกจดัเก็บไวใ้นระบบฐานขอ้มูล
อยา่งรัดกมุ 
 

 คณะท างานจากธนาคารโลกมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลการด าเนินมาตรการตามโครงการ รวมถึงการน าแผนการจดัการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มไปสู่การปฏิบติัในระหวา่งการมีภารกิจติดตามโครงการ  การก ากบัดูแลน้ีรวมไปถึงขั้นตอนของ
การคดัเลือกและตรวจเยีย่มสถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการดว้ย 
 

11. ข้อก าหนดด้านการเสริมสร้างศักยภาพ 
 

 ถือเป็นหนา้ท่ีของสถานประกอบการท่ีร่วมโครงการท่ีจะคดัเลือกผูจ้  าหน่าย ผูรั้บเหมา เจา้หนา้ท่ีและคนงานเอง 
โดยตอ้งให้บุคคลเหล่านั้นไดรั้บการฝึกอบรมให้เขา้ใจและมีทกัษะตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มและขั้นตอนการปฏิบติังานมาตรฐาน และมาตรการความปลอดภยัต่างๆ 

 
และถือเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินงานตามโครงการน้ี หน่วยงานบริหารโครงการหรือหน่วยงานท่ีตั้งข้ึนเพ่ือ
บริหารจดัการโครงการจะให้การช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ผูป้ระกอบการ พนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัสถาน
ประกอบการโดยจดัการสัมมนา เพ่ือให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับ ทางเลือกในการลดและเลิกใช้สาร HCFC 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (รวมถึงการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน) การติดตั้ งเคร่ืองจักอุปกรณ์ฉีดโฟมใหม่  
โดยเฉพาะท่ีใชส้ารไซโคลเพนเทน การใช ้การขนยา้ยสารท่ีใชเ้ป็นสารเป่าโฟมตลอดจนสารเคมีอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยเฉพาะขอ้ก าหนดเร่ืองความปลอดภยั สุขภาพและส่ิงแวดลอ้มนอกจากนั้นยงัครอบคลุมขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบั
การรายงานท่ีสถานประกอบการโฟมตอ้งท า โดยหน่วยงานท่ีตั้งข้ึนเพ่ือบริหารจดัการโครงการจะจดัการฝึกอบรม
ดา้นความปลอดภยัร่วมกบัผูจ้  าหน่ายสารเคมีและหน่วยดบัเพลิงและหน่วยงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 
จะมีการว่าจ้างท่ีปรึกษาทางเทคนิคโดยหน่วยงานท่ีตั้ งข้ึนเพ่ือบริหารจดัการโครงการเพื่อให้ได้ผูท่ี้เช่ียวชาญ
เก่ียวกบัการปรับเปล่ียนไปใชก้ระบวนการทางเลือก ตลอดจนการจดัการสารเคมีท่ีน ามาใช ้โดยท่ีปรึกษาน้ีจะ
พร้อมใหค้  าแนะน าต่อสถานประกอบการเสมอ 

 

12. การตดิตามผลการด าเนินการป้องกนัตามโครงการ 
 

 ถือเป็นหนา้ท่ีของกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจะติดตามผลการด าเนินมาตรการป้องกนัต่างๆ และหน่วยงานภายใต้
กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม เช่น ส านกัความปลอดภยัแรงงาน ท่ีจะตอ้งมีการตรวจสอบผลการด าเนิน
มาตรการป้องกนัท่ีกล่าวมาทั้งหมด  



56 

 

 
หน่วยงานท่ีตั้งข้ึนเพ่ือบริหารจดัการโครงการและธนาคารโลกจะท าการสุ่มตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเป็น
ระยะๆ  นอกจากน้ี ยงัรวมถึง การจดัท ารายงานการตรวจติดตาม และประเด็นท่ีพบเจอในระหวา่งการตรวจเยี่ยม 
และขอ้เสนอแนะ 

 

13. งบประมาณ 
 

 สถานประกอบการท่ีร่วมโครงการรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนไปใชเ้ทคโนโลยีทดแทนการใชส้าร HCFC 
ตลอดจนค่าใชจ่้ายในการด าเนินมาตรการลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดไวใ้นกรอบแผนการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้มและแผนบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มทั้งหมด โครงการจะท าขอ้ตกลงกบัผูป้ระกอบการและ
จ่ายเงินให้ส าหรับค่าใชจ่้ายเหล่านั้น โดยการจ่ายเงินจะท าให้หลงัจากท่ีหน่วยงานท่ีตั้งข้ึนเพ่ือบริหารจดัการ
โครงการไดย้นืยนัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในกรอบแผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มและแผนบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มทั้งหมด ส่วนค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีปรึกษาทางเทคนิคและการฝึกอบรมนั้นจะอยูใ่นส่วนท่ีหน่วยงานท่ี
ตั้งข้ึนเพ่ือบริหารจดัการโครงการเป็นผูรั้บผิดชอบเอง 

 

14. เอกสารประกอบ 

 ภาคผนวก ก รายละเอียดของโพลียรีูเทนประเภทต่างๆ และขอ้มูลพ้ืนฐานของกระบวนการผลิตโพลียรีูเทน 

 ภาคผนวก ข รายละเอียดของกฎหมาย และขอ้ก าหนดส าหรับผูป้ระกอบการผลิตโฟมทุกประเภทภายใต้
โครงการ HPMP ระยะท่ี 1 

 ภาคผนวก ค สรุปหลกัเกณฑด์า้นความปลอดภยัส าหรับพ้ืนท่ีจดัเก็บไซโคลเพนเทน 

 ภาคผนวก ง แบบตรวจสอบก่อนการเดินเคร่ืองฉีดโฟม 

 ภาคผนวก จ แบบฟอร์มของแผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management Plan: EMP) และ
แผนการตรวจติดตาม  

 ภาคผนวก ฉ ขอ้แนะน าดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภยัของธนาคารโลก 

 ภาคผนวก ช แผนผงัของชุดฉีดโฟม 

 ภาคผนวก ซ เอกสารขอ้มูลความปลอดภยัสารเคมี 

 ภาคผนวก ญ  บนัทึกการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
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ภาคผนวก ก รายละเอยีดของโพลยูีรีเทนประเภทต่างๆ และข้อมูลพืน้ฐานของกระบวนการผลติโพลยูีรีเทน 
 
ก-1: รายละเอยีดของโพลยูีรีเทนประเภทต่างๆ 
 
โพลยูีรีเทนแบบแข็ง (Rigid PU)- โฟมก้อน (Box Foam)   
 
มีผูป้ระกอบการ 4 รายท่ีเขา้ร่วมโครงการ โดยปริมาณการใช ้ HCFC-141b เฉล่ียดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 1 ส่วนใหญ่จะผลิต 
โฟมกอ้นท่ีมีขนาดตั้งแต่  1 x 1 x 1.2 ลบ.ม. ถึง  3 x 1 x 1.2 ลบ.ม. (ย x ก x ส)  โดยโฟมกอ้นจะถูกน าไปตดัเป็นช้ินบางๆ
เพ่ือส่งใหก้บัอุตสาหกรรมท่ีน าไปท าฉนวน เช่น หุม้ท่อ กระบวนการผลิตค่อนขา้งง่ายมีเพียงถงัผสมท่ีมีใบกวนท่ีใชม้อเตอร์
ไฟฟ้าท าการผสมโพลีออลกบัไอโซไซยาเนตแลว้เทลงในแบบท่ีเป็นรูปลูกบาศก ์

 
รูปภาพท่ี ก-1 แสดงปริมาณการใช ้HCFC-141 b ในกลุ่มผลิตภณัฑโ์ฟมกอ้น 
  
โพลยูีรีเทนแบบแข็ง (Rigid PU) ในอุตสาหกรรมเคร่ืองเยน็โดยผลิตภณัฑท่ี์ผลิตท่ีได ้คือ ผนงัท่ีใชป้ระกอบตูแ้ช่ เช่น ตูแ้ช่
เคร่ืองด่ืม เป็นตน้ ซ่ึงคุณสมบติัในการเป็นฉนวนรักษาอุณหภูมิของโฟมเป็นส่ิงส าคญั กระบวนการผลิตประกอบไปดว้ย
ขั้นตอนท่ีส าคญัสามส่วน คือ ประกอบโครง ฉีดโฟม และติดตั้งระบบท าความเยน็ 
 

 
รูปภาพท่ี ก-2 แสดงปริมาณการใช ้HCFC-141 b ในกลุ่มผลิตภณัฑ ์เคร่ืองเยน็ 
 
 
  



58 

 

โพลียูรีเทนแบบแข็ง (Rigid PU) ถงัน ้ าแข็ง เป็นกลุ่มผูผ้ลิตโฟมท่ียงัคงใช ้ HCFC-141b โดยขนาดของถงัน ้ าแข็งมี
หลากหลายตั้งแต่ขนาด 40 ลิตร ไปจนถึง 800 ลิตร กระบวนการผลิตมีสองขั้นตอนใหญ่ๆไดแ้ก่ การผลิตกล่องพลาสติกและ
การฉีดโฟม กล่องพลาสติก (ส่วนใหญ่ท าจากโพลีเอทิลีน) จากนั้นจึงฉีดโฟมเขา้ไปในช่องวา่งโดยโฟมจะท าหน้าท่ีเป็น
ฉนวนและยดึตวักล่องใหติ้ดกนัหลงัจากฉีดโฟมแลว้ช้ินส่วนท่ีเป็นชั้นในของกล่องจะถูกใส่ลงไปและถูกกดให้ติดกบักล่อง
ชั้นนอก 

 
รูปภาพท่ี ก-3 แสดงปริมาณการใช ้HCFC-141 b ในกลุ่มผลิตภณัฑถ์งัน ้ าแขง็ 
 
โพลียูรีเทนแบบแข็ง (Rigid PU) รถห้องเยน็ ตูค้อนเทนเนอร์ห้องเยน็ และห้องเยน็ในเรือประมงเป็นการใชโ้ฟมแข็งเพื่อ
วตัถุประสงค์ในการเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างและเป็นฉนวนโดยขบวนการผลิตมีสองขั้นตอนหลกัๆ คือ การ
ประกอบโครงสร้างของหอ้งเยน็ท่ีติดรถ หรือตูค้อนเทนเนอร์ หรือโครงเรือประมง จากนั้นจึงเขา้สู่ขั้นตอนการฉีดโฟมเขา้
ไปในช่องวา่งระหวา่งโครงสร้างนั้นโดยตรง 

 

 
รูปภาพท่ี ก-4  แสดงปริมาณการใช ้HCFC-141 b ในกลุ่มผลิตภณัฑ ์รถห้องเยน็ ตูค้อนเทนเนอร์ห้องเยน็และห้องเยน็ใน

เรือประมง  
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โพลยูีรีเทนแบบแข็ง (Rigid PU)  แผ่นผนังแบบแซนด์วชิ (Sandwich Panel) , ประตูเหลก็/ ไฟเบอร์กลาส มีผลิตภณัฑท่ี์เป็น
แซนดว์ชิพาเนล อยูส่องลกัษณะ คือ แบบไม่ต่อเน่ือง (discontinuous sandwich panel) ใชส้ าหรับห้องสะอาด (Clean room) 
และแบบแผน่ยาวต่อเน่ืองท่ีใชส้ าหรับแผน่หลงัคาขั้นตอนการผลิต ไดแ้ก่ การผลิตส่วนท่ีเป็นบอด้ีของแผน่ผนงั และการฉีด
โฟมเขา้ไป ซ่ึงโฟมจะฉีดเขา้ไปในช่องวา่งโดยตรง ซ่ึงท าหนา้ท่ีเพ่ิมความแขง็แรงและเป็นฉนวนไปพร้อมๆกนั เม่ือโฟมถูก
ฉีดเขา้ไปแลว้ก็จะผา่นเขา้ไปในเคร่ืองอดั ส าหรับแผน่ผนงัแบบต่อเน่ืองจะตอ้งใชเ้คร่ืองฉีดโฟมแบบต่อเน่ือง 

 
รูปภาพท่ี ก-5 แสดงปริมาณการใช ้HCFC 141-b ในกลุ่มผลิตภณัฑ ์ผนงัแบบแซนดว์ชิ 
 
โพลียูรีเทนแบบแข็ง (Rigid PU) กระติกน ้า (Thermoware) กระบวนการผลิตมีความคลา้ยคลึงกบัการผลิตถงัน ้ าแข็ง
เพียงแต่มีขนาดเลก็กวา่ ขั้นตอนการผลิตจะตอ้งท าส่วนท่ีเป็นขวดรักษาอุณหภูมิก่อน จากนั้นจึงฉีดโฟมเขา้ไปแลว้ใส่ส่วนท่ี
เป็นชั้นในเขา้ไป โฟมจะท าหนท่ี้เป็นฉนวนและยดึช้ินส่วนชั้นนอกและชั้นในเขา้ดว้ยกนั 

 
รูปภาพท่ี ก-6 แสดงปริมาณการใช ้HCFC-141 b ในกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์เป็นกระติกน ้ า   
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โพลียูรีเทนแบบแข็ง (Rigid PU) ฉนวนหุ้มท่อเป็นช้ินๆและไมเ้ทียม ขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยากเพราะผลิตภัณฑ ์ 
คือ ตวัโฟม โดยผูผ้ลิตจะมีแบบหลายๆขนาดแลว้ฉีดโฟมเขา้ไป 

 

 
รูปภาพท่ี ก-7 แสดงปริมาณการใช ้HCFC-141 b ในกลุ่มผลิตภณัฑฉ์นวนหุม้ส่วนของท่อ(ซา้ย) และไมเ้ทียม(ขวา) 
 
โพลียุรีเทนแบบนิ่ม (Flexible PU) ผลิตภณัฑท่ี์ยงัคงใช ้HCFC-141b  ก็คือโฟมแบบน่ิมท่ีใชท้ าเบาะและท่ีรองนัง่ ขั้นตอน
การผลิตก็ไม่ยุง่ยาก ดว้ยการฉีดโฟมเขา้ไปในแบบ 

 
รูปภาพท่ี ก-8 แสดงปริมาณการใช ้HCFC-141 b ในกลุ่มผลิตภณัฑ ์โฟมแบบน่ิมส าหรับเบาะรถยนต ์
 
โฟมที่น ามาท าเป็นผวิหน้าของวัสดุต่างๆ (Integral Skin Foam)  ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มโฟมท่ีน ามาท าเป็นผิวหนา้ของวสัดุ
ต่างๆท่ียงัใช้  HCFC-141b คือ เบาะนั่งรถยนต์ ส้นรองเทา้ วิธีการผลิตไม่ซับซ้อนเพราะผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการฉีด 
โฟมสามารถน าไปใชไ้ดท้นัที    ขนาดของแบบมีหลายขนาด และโพลียรีูเทนจะถูกฉีดเขา้ไปในแบบ 

 
รูปภาพท่ี ก-9 แสดงปริมาณการใช ้HCFC-141 b ในกลุ่มผลิตภณัฑโ์ฟมท่ีน ามาท าเป็นผิวหนา้ของวสัดุต่างๆ 
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ก-2: ข้อมูลพืน้ฐานของกระบวนการผลิตโพลยูีรีเทน 
 
สารเคมีหลกัท่ีใชใ้นการผลิตโฟมทั้งโฟมแบบแข็ง โฟมแบบน่ิมและโฟมท่ีน ามาท าเป็นผิวหนา้ของวสัดุต่างๆ คือโพลีออล
และไอโซไซยาเนต ซ่ึงถูกน ามาผสมกนัดว้ยสูตรท่ีแตกต่างกนัไปตามท่ีผูผ้ลิตแนะน า 
 
โพลีออล มีทั้งแบบท่ี 

 โพลีออลท่ียงัไม่ผสมกบัสารเป่าโฟม (Pure Polyol) แต่จะถูกมาผสมกบัสารเป่าโฟมท่ีโรงงานของผูผ้ลิตโฟม
เอง  ในกรณีน้ีผูป้ระกอบการมกัจะมีเคร่ืองผสม (Pre-mixing Unit) ให้โพลีออลเขา้กนัเป็นเน้ือเดียวกบัสาร
เป่าโฟมก่อน ภายใตโ้ครงการ HPMP ระยะท่ี 1 พบวา่การใชโ้พลีออลท่ียงัไม่ผสมกบัสารเป่าโฟมมีปริมาณ
ประมาณร้อยละ 10 ของการใชท้ั้งหมด 

 โพลีออลท่ีผสมสารเป่าโฟมแลว้ (Pre-bleneded Polyol) ผูผ้สมสารโพลีออลจะผสมสารเป่าโฟมกบัโพลี 
ออลก่อนส่งมาให้โรงงานผลิตโฟม ปริมาณการใชโ้พลีออลแบบน้ีคิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของการใช้
ทั้งหมด 

 
โพลีออลท่ีผสมมากบัสารเป่าโฟมแลว้ จะถูกน ามาผสมกบัสารไอโซไซยาเนต เพื่อผลิตโฟม ซ่ึงวธีิการผสมท่ีใชก้นัทัว่ไปใน
อุตสาหกรรมโฟมมีสองแบบ คือ 

 การผสมดว้ยเคร่ืองฉีดโฟม  มีเคร่ืองฉีดโฟมอยูส่องประเภท คือ แบบแรงดนัสูง และแบบแรงดนัต ่า เคร่ืองฉีด
โฟมจะดูดโพลีออลและไอโซไซยาเนตเขา้ไปผสมกนัในหัวฉีดก่อนท่ีจะฉีดเขา้ไปในแบบ ในรูปของเหลว   
ในการออกแบบบางอยา่งโดยเฉพาะเคร่ืองฉีดโฟมส าหรับสเปรยโ์ฟม (Spray Foam) เคร่ืองฉีดโฟมจะดูด 
โพลีออลและไอโซไซยาเนตไปจากถงับรรจุโดยตรง 

 การผสมดว้ยมือ การผสมดว้ยมือเป็นวิธีการท่ีใชเ้คร่ืองกวนท่ีมีมอเตอร์ไฟฟ้ากวนให้โพลีออลและไอโซ  
ไซยาเนตเขา้กนัก่อนเทใส่แบบ 
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เคร่ืองฉีดโฟมและอุปกรณ์ประกอบดว้ย 

 ป๊ัมถ่ายของเหลวส าหรับโพลีออลและ MDI 

 แทง้คท่ี์มีฉนวนหุม้ (Jacketed Tanks) 

 ชุดไฮดรอลิค (Hydraulic units) 

 เคร่ืองกวน (Stirrer) 

 ชุดควบคุมวงจรไฟฟ้า (Ancillary circuits) 

 ระบบควบคุมอุณหภูมิ น ้ าหล่อเยน็และชุดแลกเปล่ียนความร้อน (Temperature control system- water chiller, heat 
exchanger) 

 ป๊ัมแรงดนัสูงหรือระบบส่งถ่ายก าลงัแบบแม่เหลก็ (High pressure pump with mechanical or magnetic coupling) 

 เคร่ืองวดัระดบั (Level sensor) 

 ระบบควบคุมหวัฉีดโฟม (Mixing head handling system) 

 หวัฉีดโฟม (Mixing head) 

 อุปกรณ์ควบคุมการท างานของเคร่ืองจกัรชนิดหน่ึงท่ีสามารถโปรแกรมใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการได ้โดยมี
หน่วยความจ าในการเก็บโปรแกรมส าหรับควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ (PLC Controlled user interface) 
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รูปภาพ ก-10 ดา้นบนสภาพสถานท่ีปฏิบติังานการผสมดว้ยวธีิการใชมื้อ เคร่ืองเจียรไฟฟ้าแบบมือถือน ามาใชใ้นการคน

ก่อนน าไปเทใส่แบบ  
ดา้นล่าง ผูป้ฏิบติัการใชมื้อในการปาดโฟมท่ีผสมเรียบร้อยแลว้  



 
 

ภาคผนวก ข  กฎหมาย และข้อก าหนดส าหรับผู้ประกอบการผลติโฟมทุกประเภทภายใต้โครงการ HPMP ระยะที ่1 
 
ตารางท่ี ข-1 สรุปกฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบการผลิตโฟม  

ข้อควรพจิารณา/กระบวนการ/สารเคม ี ช่ือกฎหมาย สาระส าคญั มาตรา/ ข้อก าหนด 
ความปลอดภัยเกีย่วกบั อาคาร 
สถานที ่ส่ิงปลูกสร้าง ระบบป้องกนั
และระงบัอคัคภีัย 

 

พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535  หมวด 1 มาตรา 18 (2) ของ พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
มาตรา 8 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือให้
โรงงานจ าพวกใดจ าพวกหน่ึงหรือทุกจ าพวกตามมาตรา 7 ตอ้งปฏิบติัตามในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(1) ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับท่ีตั้งของโรงงานสภาพแวดลอ้มของโรงงานลกัษณะอาคารของโรงงานหรือ
ลกัษณะภายในของโรงงาน 
(2) ก าหนดลกัษณะประเภทหรือชนิดของเคร่ืองจกัรเคร่ืองอุปกรณ์หรือส่ิงท่ีตอ้งน ามาใชใ้นการประกอบกิจการ
โรงงาน 
(3) ก าหนดใหมี้คนงานซ่ึงมีความรู้เฉพาะตามประเภทชนิดหรือขนาดของโรงงานเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีหน่ึงหนา้ท่ีใด
ประจ าโรงงาน 
(4) ก าหนดหลกัเกณฑท่ี์ตอ้งปฏิบติักรรมวธีิการผลิตและการจดัใหมี้อุปกรณ์หรือเคร่ืองมืออ่ืนใดเพ่ือป้องกนัหรือ
ระงบัหรือบรรเทาอนัตรายความเสียหายหรือความเดือดร้อนท่ีอาจเกิดแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นโรงงานหรือ
ท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัโรงงาน 
(5) ก าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือส่ิงใดๆท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึง
เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน 
(6) ก าหนดการจดัใหมี้เอกสารท่ีจ าเป็นประจ าโรงงานเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมหรือตรวจสอบการปฏิบติัตาม
กฎหมาย 
(7) ก าหนดขอ้มูลท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการประกอบกิจการโรงงานท่ีผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้งแจง้ให้ทราบเป็น
คร้ังคราวหรือตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้
(8) ก าหนดการอ่ืนใดเพ่ือคุม้ครองความปลอดภยัในการด าเนินงานเพ่ือป้องกนัหรือระงบัหรือบรรเทาอนัตราย
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ข้อควรพจิารณา/กระบวนการ/สารเคม ี ช่ือกฎหมาย สาระส าคญั มาตรา/ ข้อก าหนด 
หรือความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
มาตรา 12 ผูป้ระกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 3 ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากผูอ้นุญาตและตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามกฎกระทรวงดงักล่าวและประกาศ
ของรัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา 32  
มาตรา 18 หา้มมิใหผู้รั้บใบอนุญาตขยายโรงงานเวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากผูอ้นุญาต 
การขอขยายโรงงานและการให้ขยายโรงงานตลอดจนการอุทธรณ์ค าสั่งไม่ให้ขยายโรงงานให้น ามาตรา 12 
มาตรา 13 และมาตรา 16 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
การขยายโรงงานไดแ้ก่ 
(1) การเพ่ิมจ านวนเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัรท าใหมี้ก าลงัรวมเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ร้อยละหา้สิบข้ึนไปในกรณี
เคร่ืองจกัรเดิมมีก าลงัรวมไม่เกินหน่ึงร้อยแรงมา้หรือก าลงัเทียบเท่าไม่เกินหน่ึงร้อยแรงมา้หรือเพ่ิมข้ึนตั้งแต่หา้สิบ
แรงมา้ข้ึนไปในกรณีเคร่ืองจกัรเดิมมีก าลงัรวมเกินกวา่หน่ึงร้อยแรงมา้หรือก าลงัเทียบเท่าเกินกวา่หน่ึงร้อยแรงมา้ 
(2) การเพ่ิมหรือแกไ้ขส่วนใดส่วนหน่ึงของอาคารโรงงานท าใหฐ้านรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหน่ึง
ตอ้งรับน ้ าหนกัเพ่ิมข้ึนตั้งแต่หา้ร้อยกิโลกรัมข้ึนไป 

ใบอนุญาตในส่วนท่ีขยายใหมี้อายเุท่ากบัใบอนุญาตตามมาตรา 14 
ความปลอดภัยเกีย่วกบั อาคาร 
สถานที ่ส่ิงปลูกสร้าง ระบบป้องกนั
และระงบัอคัคภีัย 

 

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง การป้องกนั
และระงบัอคัคีภยัในโรงงาน
พ.ศ. 2552 

หมวด 2 ระบบสญัญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้
“โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีคนงานปฏิบติังานประจ าและมีการติดตั้งหรือใชง้านอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือจดัเก็บวตัถุ
ไวไฟหรือวสัดุติดไฟไดง่้ายจะตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัและแจง้เหตุเพลิงไหมอ้ตัโนมติั” 
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหมต้อ้งมีระบบไฟฟ้าส ารองอย่างน้อย 2 ชัว่โมงซ่ึงตอ้งแยกกับระบบไฟฟ้าท่ี
น ามาใชส้ าหรับไฟแสงสวา่ง และเคร่ืองจกัร 
หมวด 3 เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือ 
ขอ้ 7 เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือตอ้งมีขนาดบรรจุไม่นอ้ยกวา่ 4.5 กิโลกรัมพร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลาโดยตอ้งมี
การตรวจสอบสภาพและความพร้อมในการใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือนต่อหน่ึงคร้ัง 
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ขอ้ 9 เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือท่ีติดตั้งแต่ละเคร่ืองตอ้งมีระยะห่างกนัไม่เกิน 20 เมตรและให้ส่วนบนสุดอยูสู่ง
จากพ้ืนไม่เกิน 1.50 เมตรมีป้ายหรือสัญลกัษณ์ท่ีมองเห็นไดช้ดัเจนไม่มีส่ิงกีดขวางและตอ้งสามารถน ามาใชง้าน
ไดส้ะดวก 
หมวด 4 ระบบน ้ าดบัเพลิง  
ขอ้ 10 ผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้งจดัเตรียมน ้ าส าหรับดบัเพลิงในปริมาณท่ีเพียงพอท่ีจะส่งจ่ายน ้ าให้กับ
อุปกรณ์ฉีดน ้ าดบัเพลิงไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 นาที 
หมวด 5 ระบบดบัเพลิงอตัโนมติั 
ขอ้ 12 โรงงานท่ีมีสถานท่ีจดัเก็บวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑซ่ึ์งเป็นวตัถุท่ีติดไฟไดท่ี้มีพ้ืนท่ีต่อเน่ืองติดต่อกนัตั้งแต่ 
1,000 ตารางเมตรข้ึนไปตอ้งติดตั้งระบบดบัเพลิงอตัโนมติัเช่นระบบหัวกระจายน ้ าดบัเพลิงอตัโนมติั (Automatic 
Sprinkler System) หรือระบบอ่ืนท่ีเทียบเท่าใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีนั้น 
ขอ้ 14 สถานท่ีจดัเก็บวตัถุไวไฟท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต ่14 ตารางเมตรข้ึนไปตอ้งติดตั้งระบบดบัเพลิงอตัโนมติัท่ีเหมาะสม
กบัสภาพพ้ืนท่ีนั้น 
หมวด 6 การตรวจสอบทดสอบและบ ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ 
ขอ้ 15 ผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้งตรวจสอบทดสอบและบ ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ส าหรับการป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยัใหส้ามารถพร้อมท างานไดต้ลอดเวลาโดยการตรวจสอบทดสอบและบ ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์
เหล่านั้นใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดแนบทา้ยประกาศน้ีหรือมาตรฐานสากลท่ีเป็นท่ียอมรับ 
หมวด 7 การฝึกอบรมเร่ืองการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
ขอ้ 17 ผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้งจดัใหค้นงานไดรั้บการฝึกอบรมเร่ืองการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัตามท่ีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมก าหนดทั้งน้ีตอ้งมีเอกสารหลกัฐานท่ีสามารถตรวจสอบได ้
หมวด  8 อ่ืนๆ 
ขอ้ 18 ช่องเปิดต่างๆท่ีอยูท่ี่ผนงัพ้ืนหรือคานและช่องท่อต่างๆตอ้งใชว้สัดุปิดกั้นช่องท่อและช่องเปิดเหล่าน้ีดว้ย
วตัถุทนไฟท่ีป้องกนัไฟไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมงเพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดจากเพลิงไหมลุ้กลามจากบริเวณหน่ึง
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ไปอีกบริเวณหน่ึง 
ขอ้ 19 พ้ืนท่ีของอาคารโรงงานท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอคัคีภยัสูงและปานกลางท่ีมีสถานท่ีจดัเก็บวตัถุดิบหรือ
ผลิตภณัฑซ่ึ์งเป็นวตัถุท่ีติดไฟได ้หรือสถานท่ีจดัเก็บวตัถุไวไฟ ตอ้งกั้นแยกจากพ้ืนท่ีส่วนอ่ืนของอาคารดว้ยวสัดุ
ท่ีมีอตัราการทนไฟไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 
ขอ้ 20 อาคารโรงงานชั้นเดียวท่ีเป็นโครงเหล็กตอ้งปิดหุ้มโครงสร้างดว้ยวสัดุทนไฟหรือดว้ยวิธีการอ่ืนท่ีท าให้
สามารถทนไฟไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงถา้เป็นอาคารหลายชั้นตอ้งทนไฟไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง 
โครงหลงัคาของอาคารท่ีอยู่สูงจากพ้ืนอาคารเกิน 8 เมตรและอาคารนั้นมีระบบดบัเพลิงอตัโนมติัหรือมีการ
ป้องกนัความร้อนหรือระบบระบายความร้อนมิใหเ้กิดอนัตรายต่อโครงหลงัคาโครงหลงัคาของอาคารนั้น ไม่ตอ้ง
มีอตัราการทนไฟตามท่ีก าหนดก็ได ้
ขอ้ 21 การปฏิบติังานในโรงงานซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งหรือท าให้เกิดประกายไฟหรือความร้อนท่ีเป็นอนัตราย ตอ้ง
จดัท าระบบการอนุญาตท างานท่ีมีประกายไฟหรือความร้อนท่ีเป็นอนัตราย  (Hot Work Permit System) ให้
เป็นไปตามหลกัวชิาการดา้นความปลอดภยัโดยมีเอกสารหลกัฐานท่ีสามารถตรวจสอบได ้
ขอ้ 22 โรงงานตอ้งจดัเส้นทางหนีไฟท่ีอพยพคนงานทั้งหมดออกจากบริเวณท่ีท างานสู่บริเวณท่ีปลอดภยั เช่น 
ถนน หรือ สนามนอกอาคารโรงงานไดภ้ายใน 5 นาที 
ขอ้ 23 การจดัเก็บวตัถุส่ิงของท่ีติดไฟได ้หากเป็นการเก็บกองวตัถุมิไดเ้ก็บในชั้นวางความสูงของกองวตัถุนั้นตอ้ง
ไม่เกิน 6 เมตรและตอ้งมีระยะห่างจากโคมไฟไม่นอ้ยกวา่ 60 เซนติเมตร 
ขอ้ 24 เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ถงัเก็บถงัปฏิกิริยาหรือกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุไวไฟ ตอ้งท าการต่อสายดิน 
(Grounding) หรือต่อฝาก (Bonding) เพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดจากไฟฟ้าสถิต 
ขอ้ 25 การใชก้ารจดัเก็บการขนถ่ายหรือขนยา้ย ตลอดจนการจดัการต่างๆเก่ียวกบัสารไวไฟและสารติดไฟให้
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั  (Safety Data Sheet) ของสารนั้น 
ขอ้ 26 ผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้งจดัใหมี้บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัของโรงงานด าเนินการตรวจ
ความปลอดภยัดา้นเพลิงไหมเ้ป็นประจ าอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง 
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ขอ้ 27 ผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้งจดัให้มีแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในโรงงาน ประกอบดว้ยแผนการ
ตรวจสอบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั แผนการอบรมเร่ืองการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั แผนการดบัเพลิง และ
แผนการอพยพหนี 

ความปลอดภัยเกีย่วกบั อาคาร 
สถานที ่ส่ิงปลูกสร้าง ระบบป้องกนั
และระงบัอคัคภีัย 
 

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน
ในการบริหารจดัการและ
ด าเนินการดา้นความปลอดภยั
อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน
เก่ียวกบัการป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั พ.ศ. 2555 
 

หมวด 1 บททัว่ไป 
ขอ้ 2 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงน้ี และตอ้งดูแล
ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยัใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยั 
ขอ้ 3 ในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง ให้นายจา้งจดัท าป้ายขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัการดบัเพลิงและการอพยพหนีไฟ 
และปิดประกาศใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
ขอ้ 4 ในสถานประกอบกิจการใหน้ายจา้งจดัใหมี้แผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ประกอบดว้ยการตรวจสอบ การ
อบรม การรณรงคป้์องกนัอคัคีภยั การดบัเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข ์
ขอ้ 6 ในกรณีท่ีนายจา้งสั่งให้ลูกจา้งท างานท่ีมีลกัษณะงานหรือไปท างาน ณ สถานท่ีท่ีเส่ียงหรืออาจเส่ียงต่อการ
เกิดอคัคีภยั ใหน้ายจา้งแจง้ขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานใหลู้กจา้งทราบก่อนการปฏิบติังาน 
ขอ้ 7 ใหน้ายจา้งจดัเก็บวตัถุต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
(1) วตัถุซ่ึงเม่ือรวมกนัแลว้จะเกิดการลุกไหม ้หรืออาจก่อใหเ้กิดการลุกไหมใ้หแ้ยกเก็บโดยมิใหป้ะปนกนั 
(2) วตัถุซ่ึงโดยสภาพสามารถอุม้น ้ าหรือซบัน ้ าไดม้ากใหจ้ดัเก็บไวบ้นพ้ืนของอาคาร ซ่ึงสามารถรองรับน ้ าหนกัท่ี
เพ่ิมข้ึนได ้
หมวด 2 ความปลอดภยัเก่ียวกบัอาคารและทางหนีไฟ 
หมวด 3 การดบัเพลิง 
หมวด 4 การป้องกนัอคัคีภยัจากแหล่งก่อเกิดการกระจายตวัของความร้อน 
หมวด 5 วตัถุไวไฟและวตัถุระเบิด 
หมวด 6 การก าจดัของเสียท่ีติดไฟไดง่้าย 
หมวด 7 การป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ 
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หมวด 8 การด าเนินการเก่ียวกบัความปลอดภยัจากอคัคีภยัและการรายงาน 
ขอ้ 27 ใหน้ายจา้งจดัให้ลูกจา้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละส่ีสิบของจ านวนลูกจา้งในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบ
กิจการรับการฝึกอบรมการดบัเพลิงขั้นตน้ โดยให้ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตจากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน
เป็นผูด้  าเนินการฝึกอบรม 
ขอ้ 28 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้การด าเนินการเก่ียวกบัความปลอดภยัจากอคัคีภยั ดงัต่อไปน้ี 
(1) สถานประกอบกิจการท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอคัคีภยัอย่างร้ายแรงหรืออยา่งปานกลาง ตอ้งจดัให้มีการ
บริหารงานโดยกลุ่มปฏิบติังาน เพ่ือป้องกนัและระงบัอคัคีภยั และมีผูท้  าหนา้ท่ีอ านวยการระงบัอคัคีภยัทั้งระบบ
โดยเฉพาะเม่ือเกิดเพลิงไหมป้ระจ าสถานประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีมีการประกอบกิจการ 
(2) ตอ้งจดัให้ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัรับการฝึกอบรมเก่ียวกบัการป้องกนัและระงบั
อคัคีภยัการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆในการดบัเพลิงการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
ขอ้ 29 ใหน้ายจา้งจดัใหลู้กจา้งฝึกซอ้มอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเสน้ทางหนีไฟอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

ความปลอดภัยเกีย่วกบั อาคาร 
สถานที ่ส่ิงปลูกสร้าง ระบบป้องกนั
และระงบัอคัคภีัย 
 

ประกาศกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงานเร่ืองก าหนด
มาตรฐานเคร่ืองดบัเพลิงแบบ
เคล่ือนยา้ยไดพ้.ศ.2556 

ขอ้ 2 มาตรฐานเคร่ืองดบัเพลิงแบบเคล่ือนยา้ยได ้ไดแ้ก่ มาตรฐานสมาคมป้องกนัอคัคีภยัแห่งชาติ 
สหรัฐอเมริกา (National Fire Protection Association : NFPA) มาตรฐานสถาบนัมาตรฐานแห่งชาติ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (American National Standards Institute : ANSI) มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย 
(Australia Standards : AS) มาตรฐานประเทศองักฤษ (British Standard : BS) และมาตรฐาน 
องคก์ารมาตรฐานสากล (International Standardization and Organization : ISO)  

ความปลอดภัยเกีย่วกบั เคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์  
 

พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535  หมวดท่ี 1 : มาตรา 8 (2) ของ พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
มาตรา 8 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือให้
โรงงานจ าพวกใดจ าพวกหน่ึงหรือทุกจ าพวกตามมาตรา 7 ตอ้งปฏิบติัตามในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(1) ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับท่ีตั้งของโรงงานสภาพแวดลอ้มของโรงงานลกัษณะอาคารของโรงงานหรือ
ลกัษณะภายในของโรงงาน 
(2) ก าหนดลกัษณะประเภทหรือชนิดของเคร่ืองจกัรเคร่ืองอุปกรณ์หรือส่ิงท่ีตอ้งน ามาใชใ้นการประกอบกิจการ
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โรงงาน 
(3) ก าหนดใหมี้คนงานซ่ึงมีความรู้เฉพาะตามประเภทชนิดหรือขนาดของโรงงานเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีหน่ึงหนา้ท่ีใด
ประจ าโรงงาน 
(4) ก าหนดหลกัเกณฑท่ี์ตอ้งปฏิบติักรรมวธีิการผลิตและการจดัใหมี้อุปกรณ์หรือเคร่ืองมืออ่ืนใดเพ่ือป้องกนัหรือ
ระงบัหรือบรรเทาอนัตรายความเสียหายหรือความเดือดร้อนท่ีอาจเกิดแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นโรงงานหรือ
ท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัโรงงาน 
(5) ก าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือส่ิงใดๆท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึง
เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน 
(6) ก าหนดการจดัใหมี้เอกสารท่ีจ าเป็นประจ าโรงงานเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมหรือตรวจสอบการปฏิบติัตาม
กฎหมาย 
(7) ก าหนดขอ้มูลท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการประกอบกิจการโรงงานท่ีผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้งแจง้ให้ทราบเป็น
คร้ังคราวหรือตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้
(8) ก าหนดการอ่ืนใดเพ่ือคุม้ครองความปลอดภยัในการด าเนินงานเพ่ือป้องกนัหรือระงบัหรือบรรเทาอนัตราย
หรือความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
มาตรา 12 ผูป้ระกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 3 ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากผูอ้นุญาตและตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามกฎกระทรวงดงักล่าวและประกาศ
ของรัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา 32 
มาตรา 18 หา้มมิใหผู้รั้บใบอนุญาตขยายโรงงานเวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากผูอ้นุญาต 
การขอขยายโรงงานและการให้ขยายโรงงานตลอดจนการอุทธรณ์ค าสั่งไม่ให้ขยายโรงงานให้น ามาตรา 12 
มาตรา 13 และมาตรา 16 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
การขยายโรงงานไดแ้ก่ 
(1) การเพ่ิมจ านวนเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัรท าใหมี้ก าลงัรวมเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ร้อยละหา้สิบข้ึนไป ในกรณี
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เคร่ืองจกัรเดิมมีก าลงัรวมไม่เกินหน่ึงร้อยแรงมา้หรือก าลงัเทียบเท่าไม่เกินหน่ึงร้อยแรงมา้หรือเพ่ิมข้ึนตั้งแต่หา้สิบ
แรงมา้ข้ึนไป ในกรณีเคร่ืองจกัรเดิมมีก าลงัรวมเกินกวา่หน่ึงร้อยแรงมา้หรือก าลงัเทียบเท่าเกินกวา่หน่ึงร้อยแรงมา้ 
(2) การเพ่ิมหรือแกไ้ขส่วนใดส่วนหน่ึงของอาคารโรงงานท าใหฐ้านรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหน่ึง
ตอ้งรับน ้ าหนกัเพ่ิมข้ึนตั้งแต่หา้ร้อยกิโลกรัมข้ึนไป 
ใบอนุญาตในส่วนท่ีขยายใหมี้อายเุท่ากบัใบอนุญาตตามมาตรา 14 

ความปลอดภัยเกีย่วกบั เคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์  
 

พระราชบญัญติัความปลอดภยั
อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน
พ.ศ. 2554 

มาตรา 16 ใหน้ายจา้งจดัใหผู้บ้ริหารหวัหนา้งานและลูกจา้งทุกคนไดรั้บการฝึกอบรมความปลอดภยัอาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อให้บริหารจดัการและด าเนินการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานไดอ้ยา่งปลอดภยั ในกรณีท่ีนายจา้งรับลูกจา้งเขา้ท างานเปล่ียนงานเปล่ียนสถานท่ี
ท างานหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ซ่ึงอาจท าให้ลูกจ้างได้รับอนัตรายต่อชีวิตร่างกายจิตใจหรือ
สุขภาพอนามยัใหน้ายจา้งจดัใหมี้การฝึกอบรมลูกจา้งทุกคนก่อนการเร่ิมท างาน 
มาตรา 19 ในกรณีท่ีนายจา้งเช่าอาคารสถานท่ีเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรอุปกรณ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีน ามาใชใ้นสถาน
ประกอบกิจการใหน้ายจา้งมีอ านาจด าเนินการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน
เก่ียวกบัอาคารสถานท่ีเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรอุปกรณ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเช่านั้นตามมาตรฐานท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
ท่ีออกตามมาตรา 8 
หมวด  2 การบริหารการจดัการและการด าเนินการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน 
มาตรา 8 ให้นายจา้งบริหารจดัการและด าเนินการด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
การก าหนดมาตรฐานตามวรรคหน่ึงใหน้ายจา้งจดัท าเอกสารหรือรายงานใดโดยมีการตรวจสอบหรือรับรองโดย
บุคคลหรือนิติบุคคลตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ให้ลูกจา้งมีหน้าท่ีปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง 
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หมวด 4 การควบคุมก ากบัดูแล 
มาตรา 32 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมก ากับดูแลการด าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานใหน้ายจา้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1) จดัใหมี้การประเมินอนัตราย 
(2) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีมีผลต่อลูกจา้ง 
(3) จดัท าแผนการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานและจดัท าแผนการ
ควบคุมดูแลลูกจา้งและสถานประกอบกิจการ 
(4) ส่งผลการประเมินอนัตรายการศึกษาผลกระทบแผนการด าเนินงานและแผนการควบคุมตาม (1) (2) และ (3) 
ใหอ้ธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย 
หลกัเกณฑว์ธีิการและเง่ือนไขในการด าเนินการตามวรรคหน่ึงประเภทกิจการขนาดของกิจการท่ีตอ้งด าเนินการ
และระยะเวลาท่ีตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึงนายจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามค าแนะน าและไดรั้บการรับรองผลจากผูช้  านาญการ
ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
มาตรา 36 ในกรณีท่ีพนกังานตรวจความปลอดภยัพบวา่นายจา้งลูกจา้งหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั
ตามพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎกระทรวงซ่ึงออกตามพระราชบญัญติัน้ี หรือพบว่าสภาพแวดลอ้มในการท างาน
อาคารสถานท่ีเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ท่ีลูกจา้งใชจ้ะก่อใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัแก่ลูกจา้งให้พนกังานตรวจความ
ปลอดภยัมีอ านาจสั่งให้ผูน้ั้นหยุดการกระท าท่ีฝ่าฝืนแกไ้ขปรับปรุงหรือปฏิบติัให้ถูกตอ้งหรือเหมาะสมภายใน
ระยะเวลาสามสิบวนั ถา้มีเหตุจ าเป็นไม่อาจด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในก าหนดเวลาดงักล่าวไดพ้นกังานตรวจ
ความปลอดภยัอาจขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองคร้ังคร้ังละสามสิบวนันับแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลา
ดงักล่าว 

ความปลอดภัยเกีย่วกบั เคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์  

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจดัการ

หมวด 1 เคร่ืองจกัร 
ส่วนท่ี 1 บททัว่ไป 
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 ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั

และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรป้ันจัน่
และหมอ้น ้ า พ.ศ. 2552 

ส่วนท่ี 2 เคร่ืองป๊ัมโลหะ 
ส่วนท่ี 3 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าและเคร่ืองเช่ือมก๊าซ 
ส่วนท่ี 4 รถยก 
ส่วนท่ี 5 ลิฟต ์
หมวด 2 ป้ันจัน่ 
ส่วนท่ี 1 บททัว่ไป 
ส่วนท่ี 2 ป้ันจัน่เหนือศรีษะและป้ันจัน่ขาสูง 
ส่วนท่ี 5 อุปกรณ์ท่ีใชเ้ก่ียวกบัป้ันจัน่ 
หมวด 4 การคุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 

ความปลอดภัยเกีย่วกบัไฟฟ้า กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า พ.ศ. 2554 

หมวด 1 บททัว่ไป 
หมวด 2 บริภณัฑไ์ฟฟ้า 
หมวด 3 ระบบป้องกนัฟ้าผา่ 
หมวด 4 อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า 

สุขภาพและอนามยั กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์
และวธีิการตรวจสุขภาพของ
ลูกจา้งและส่งผลการตรวจแก่
พนกังานตรวจแรงงาน พ.ศ. 
2547  
 

ขอ้ 2 ในกฎกระทรวงน้ี 
“การตรวจสุขภาพ” หมายความวา่ การตรวจร่างกายและสภาวะทางจิตใจตามวิธีทางการแพทย ์ เพื่อให้ทราบถึง
ความเหมาะสมและผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างอันอาจเกิดจากการท างาน“งานเก่ียวกับปัจจัยเส่ียง” 
หมายความวา่งานท่ีลูกจา้งท าเก่ียวกบั 
(1) สารเคมีอนัตรายตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 
(2) จุลชีวนัเป็นพิษซ่ึงอาจเป็นเช้ือไวรัสแบคทีเรียราหรือสารชีวภาพอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 
(3) กมัมนัตภาพรังสี 
(5) ความร้อน ความเยน็ ความสั่นสะเทือน ความกดดนับรรยากาศ แสง เสียง หรือสภาพแวดลอ้มอ่ืนท่ีอาจเป็น
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อนัตรายทั้งน้ีตามท่ี 
รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
หมวด 1 การตรวจสุขภาพ 
ขอ้ 3 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้การตรวจสุขภาพของลูกจา้งท่ีท างานเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงโดยแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงท่ี
ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมดา้นอาชีวเวชศาสตร์ หรือท่ีผ่านการอบรมดา้นอาชีวเวชศาสตร์ หรือท่ี
มีคุณสมบติัตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด โดยตรวจสุขภาพลูกจา้งคร้ังแรกให้เสร็จส้ินภายในสามสิบวนันับแต่
วนัท่ีรับลูกจา้งเขา้ท างาน และตรวจสุขภาพลูกจา้งคร้ังต่อไปอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
ในกรณีท่ีลกัษณะหรือสภาพของงานท่ีเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงนั้นมีความจ าเป็นตอ้งตรวจสุขภาพตามระยะเวลาอ่ืน ให้
นายจา้งจดัใหมี้การตรวจสุขภาพของลูกจา้งตามระยะเวลานั้น ในกรณีนายจา้งเปล่ียนงานของลูกจา้งท่ีมีอนัตราย
แตกต่างไปจากเดิมใหน้ายจา้งจดัใหมี้การตรวจสุขภาพของลูกจา้งทุกคร้ังใหเ้สร็จส้ินภายในสามสิบวนันบัแตว่นัท่ี
เปล่ียนงาน 

   ขอ้ 4 ในกรณีท่ีลูกจา้งหยดุงานสามวนัท างานติดต่อกนัเน่ืองจากประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยไม่วา่กรณีใดๆ
นายจา้งอาจขอความเห็นจากแพทยผ์ูท้  าการรักษาหรือแพทยป์ระจ าสถานประกอบกิจการ หรือจดัใหมี้การตรวจ
สุขภาพของลูกจา้งก่อนใหลู้กจา้งกลบัเขา้ท างานอีกก็ได ้
หมวด 2 การบนัทึกผลการแจง้และการส่งผลการตรวจสุขภาพ 
ขอ้ 5 ในการตรวจสุขภาพของลูกจา้งตามขอ้ 3 ให้แพทยผ์ูท้  าการตรวจบนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัผลการตรวจ
สุขภาพ โดยใหร้ะบุความเห็นของแพทยท่ี์บ่งบอกถึงสภาวะสุขภาพของลูกจา้งท่ีมีผลกระทบ หรือเป็นอุปสรรคต่อ
การท างานหรือลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมายของลูกจ้างพร้อมทั้ งลงลายมือช่ือแพทยผ์ูท้  าการตรวจหรือให้
ความเห็นในวนัท่ีท าการตรวจหรือใหค้วามเห็นนั้น 
ขอ้ 6 ให้นายจา้งจดัให้มีสมุดสุขภาพประจ าตวัของลูกจา้งท่ีท างานเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงตามแบบท่ีอธิบดีประกาศ
ก าหนด และให้นายจา้งบนัทึกผลการตรวจสุขภาพของลูกจา้งในสมุดสุขภาพประจ าตวัของลูกจา้งตามผลการ
ตรวจของแพทยทุ์กคร้ังท่ีมีการตรวจสุขภาพ 
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ขอ้ 7 ให้นายจา้งเก็บบนัทึกผลการตรวจสุขภาพของลูกจา้งตามขอ้ 3 รวมทั้งขอ้มูลสุขภาพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและ
พร้อมท่ีจะใหพ้นกังานตรวจแรงงานตรวจสอบไดต้ลอดเวลา โดยใหเ้ก็บไวณ้ท่ีท าการของนายจา้งไม่นอ้ยกวา่สอง
ปีนบัแต่วนัส้ินสุดของการจา้งแต่ละรายเวน้แต่มีการร้องทุกขว์า่นายจา้งไม่ปฏิบติัตามกฎหมายหรือมีการฟ้องร้อง
คดีเก่ียวกบัโรคหรืออนัตรายอยา่งใดต่อสุขภาพของลูกจา้งแมจ้ะพน้เวลาท่ีก าหนดใหน้ายจา้งเก็บรักษาเอกสารนั้น
ไวจ้นกวา่จะมีค าสัง่หรือค าพิพากษาถึงท่ีสุดเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว ทั้งน้ีมิใหน้ายจา้งน าขอ้มูลนั้นไปใชใ้นทางท่ีเป็น
โทษแก่ลูกจา้งโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
ขอ้ 8 ใหน้ายจา้งแจง้ผลการตรวจสุขภาพใหแ้ก่ลูกจา้งดงัน้ี 
(1) กรณีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติใหแ้จง้แก่ลูกจา้งผูน้ั้นภายในระยะเวลาสามวนันบัแต่วนัท่ีทราบผลการตรวจ 
(2) กรณีผลการตรวจสุขภาพปกติใหแ้จง้แก่ลูกจา้งผูน้ั้นภายในระยะเวลาเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีทราบผลการตรวจ 
ขอ้ 9 ในกรณีท่ีพบความผิดปกติของลูกจา้งหรือลูกจา้งมีอาการหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน ให้นายจา้งจดัให้
ลูกจา้งไดรั้บการรักษาพยาบาลทนัทีและท าการตรวจสอบหรือหาสาเหตุของความผิดปกติเพื่อประโยชน์ในการ
ป้องกนัใหน้ายจา้งส่งผลการตรวจสุขภาพของลูกจา้งท่ีพบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยการให้การรักษาพยาบาล
และการป้องกนัแกไ้ขต่อพนกังานตรวจแรงงานตามแบบท่ีอธิบดีประกาศก าหนดภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ี
ทราบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย 
ขอ้ 10 ถา้ลูกจา้งผูใ้ดมีหลกัฐานทางการแพทยจ์ากสถานพยาบาลของราชการหรือท่ีราชการยอมรับแสดงวา่ไม่อาจ
ท างานในหนา้ท่ีเดิมได ้ ให้นายจา้งเปล่ียนงานให้แก่ลูกจา้งผูน้ั้นตามท่ีเห็นสมควรทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงสุขภาพและ
ความปลอดภยัของลูกจา้งเป็นส าคญั 
ขอ้ 11 ใหน้ายจา้งมอบสมุดสุขภาพประจ าตวัใหแ้ก่ลูกจา้งเม่ือส้ินสุดการจา้ง 

 ประกาศกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน 
เร่ืองก าหนดแบบสมุดสุขภาพ
ประจ าตวัของลูกจา้งท่ีท างาน

ขอ้ 3 สมุดสุขภาพประจ าตวัของลูกจา้งท่ีท างานเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงใหเ้ป็นไปตามแบบ 
ทา้ยประกาศน้ี 
ขอ้ 4 แบบแจง้ผลการตรวจสุขภาพของลูกจา้งท่ีพบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยการให้ 
การรักษาพยาบาลและการป้องกนัแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามแบบ จผส. 1 ทา้ยประกาศน้ี 
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เก่ียวกบัปัจจยัเส่ียง 
และแบบแจง้ผลการตรวจ
สุขภาพของลูกจา้งท่ีพบความ
ผิดปกติหรือการเจบ็ป่วย 
การใหก้ารรักษาพยาบาลและ
การป้องกนัแกไ้ข 
พ.ศ. 2551 
 

การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ืองการป้องกนัและระงบั
อคัคีภยัในโรงงาน 
พ.ศ. 2552 

หมวด 2 ระบบสญัญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้
ขอ้ 4 อาคารโรงงานตอ้งจดัใหมี้อุปกรณ์ตรวจจบัและแจง้เหตุเพลิงไหมค้รอบคลุมทัว่ทั้งอาคาร 
ตามความเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ีโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีคนงานปฏิบติังานประจ า และมีการติดตั้ง 
หรือใชง้านอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือจดัเก็บวตัถุไวไฟหรือวสัดุติดไฟไดง่้าย จะตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัและ 
แจง้เหตุเพลิงไหมอ้ตัโนมติั 
อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องเป็นชนิดท่ีให้สัญญาณโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากระบบแสงสว่างและท่ีใช้กับ
เคร่ืองจกัรหรือมีระบบไฟส ารองท่ีจ่ายไฟส าหรับระบบแจง้เหตุเพลิงไหมไ้ดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง 
ขอ้ 5 การติดตั้งระบบสญัญาณแจง้เหตุเพลิงไหมใ้หเ้ป็นไปตามมารตฐานสากลท่ีเป็นท่ียอมรับ 
หมวด 3 เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือ 
ขอ้ 7 เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือตอ้งมีขนาดบรรจุไม่นอ้ยกวา่ 4.5 กิโลกรัมพร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลาโดยตอ้งมี
การตรวจสอบสภาพและความพร้อมในการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนต่อหน่ึงคร้ัง 
ขอ้ 9 เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือท่ีติดตั้งแต่ละเคร่ืองตอ้งมีระยะห่างกนัไม่เกิน 20 เมตรและให้ส่วนบนสุดอยูสู่ง
จากพ้ืนไม่เกิน 1.50 เมตร มีป้ายหรือสัญลกัษณ์ท่ีมองเห็นไดช้ดัเจนไม่มีส่ิงกีดขวางและตอ้งสามารถน ามาใชง้าน
ไดส้ะดวก 
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หมวด 4 ระบบน ้ าดบัเพลิง 
ขอ้ 10 ผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้งจดัเตรียมน ้ าส าหรับดบัเพลิงในปริมาณท่ีเพียงพอท่ีจะส่งจ่ายน ้ าให้กับ
อุปกรณ์ฉีดน ้ าดบัเพลิงไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 นาที 
ขอ้ 11 การติดตั้งระบบน ้ าดบัเพลิงตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ีเป็นท่ียอมรับ 
หมวด 5 ระบบดบัเพลิงอตัโนมติั 
ขอ้ 12 โรงงานท่ีมีสถานท่ีจดัเก็บวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑซ่ึ์งเป็นวตัถุท่ีติดไฟไดท่ี้มีพ้ืนท่ีต่อเน่ืองติดต่อกนัตั้งแต่ 
1,000 ตารางเมตรข้ึนไปตอ้งติดตั้งระบบดบัเพลิงอตัโนมติัเช่นระบบหัวกระจายน ้ าดบัเพลิงอตัโนมติั (Automatic 
Sprinkler System) หรือระบบอ่ืนท่ีเทียบเท่าใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีนั้น 
ขอ้ 14 สถานท่ีจดัเก็บวตัถุไวไฟท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต่ 14 ตารางเมตรข้ึนไปตอ้งติดตั้งระบบดบัเพลิงอตัโนมติัท่ีเหมาะสม
กบัสภาพพ้ืนท่ีนั้น 
หมวด 6 การตรวจสอบทดสอบและบ ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ 
ขอ้ 15 ผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้งตรวจสอบทดสอบและบ ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ส าหรับการป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยัใหส้ามารถพร้อมท างานไดต้ลอดเวลาโดยการตรวจสอบทดสอบและบ ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์
เหล่านั้นใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดแนบทา้ยประกาศน้ีหรือมาตรฐานสากลท่ีเป็นท่ียอมรับ 
หมวด 7 การฝึกอบรมเร่ืองการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
ขอ้ 17 ผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้งจดัใหค้นงานไดรั้บการฝึกอบรมเร่ืองการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัตามท่ีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมก าหนดทั้งน้ีตอ้งมีเอกสารหลกัฐานท่ีสามารถตรวจสอบได ้
หมวด 8 อ่ืนๆ 
ขอ้ 18 ช่องเปิดต่างๆ ท่ีอยูท่ี่ผนงัพ้ืนหรือคานและช่องท่อต่างๆ ตอ้งใชว้สัดุปิดกั้นช่องท่อและช่องเปิดเหล่าน้ีดว้ย
วตัถุทนไฟท่ีป้องกนัไฟไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมงเพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดจากเพลิงไหมลุ้กลามจากบริเวณหน่ึง
ไปอีกบริเวณหน่ึง 
ขอ้ 19 พ้ืนท่ีของอาคารโรงงานท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอคัคีภยัสูงและปานกลางท่ีมีสถานท่ีจดัเก็บวตัถุดิบหรือ
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ผลิตภณัฑซ่ึ์งเป็นวตัถุท่ีติดไฟไดห้รือสถานท่ีจดัเก็บวตัถุไวไฟตอ้งกั้นแยกจากพ้ืนท่ีส่วนอ่ืนของอาคารดว้ยวสัดุท่ี
มีอตัราการทนไฟไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 
ขอ้ 20 อาคารโรงงานชั้นเดียวท่ีเป็นโครงเหล็กตอ้งปิดหุ้มโครงสร้างดว้ยวสัดุทนไฟหรือดว้ยวิธีการอ่ืนท่ีท าให้
สามารถทนไฟไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงถา้เป็นอาคารหลายชั้นตอ้งทนไฟไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง 
ขอ้ 21 การปฏิบติังานในโรงงานซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งหรือท าให้เกิดประกายไฟหรือความร้อนท่ีเป็นอนัตรายตอ้ง
จดัท าระบบการอนุญาตท างานท่ีมีประกายไฟหรือความร้อนท่ีเป็นอนัตราย (Hot Work Permit System) ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัวชิาการดา้นความปลอดภยัโดยมีเอกสารหลกัฐานท่ีสามารถตรวจสอบได ้
ขอ้ 22 โรงงานตอ้งจดัเส้นทางหนีไฟท่ีอพยพคนงานทั้งหมดออกจากบริเวณท่ีท างานสู่บริเวณท่ีปลอดภยั เช่น 
ถนน หรือสนามนอกอาคารโรงงานไดภ้ายใน 5 นาที 
ขอ้ 23 การจดัเก็บวตัถุส่ิงของท่ีติดไฟไดห้ากเป็นการเก็บกองวตัถุมิไดเ้ก็บในชั้นวางความสูงของกองวตัถุนั้นตอ้ง
ไม่เกิน 6 เมตรและตอ้งมีระยะห่างจากโคมไฟไม่นอ้ยกวา่ 60 เซนติเมตร 
ขอ้ 24 เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ถงัเก็บถงัปฏิกิริยาหรือกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุไวไฟตอ้งท าการต่อสายดิน 
(Grounding) หรือต่อฝาก (Bonding) เพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดจากไฟฟ้าสถิต 
ขอ้ 25 การใชก้ารจดัเก็บการขนถ่ายหรือขนยา้ยตลอดจนการจดัการต่างๆเก่ียวกบัสารไวไฟและสารติดไฟให้
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั (Safety Data Sheet)ของสารนั้น 
ขอ้26 ผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้งจดัใหมี้บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัของโรงงานด าเนินการตรวจ
ความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัเป็นประจ าอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ังโดยจดัท าเป็นเอกสารหลกัฐานท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ี
สามารถตรวจสอบไดห้ากพบสภาพท่ีเป็นอนัตรายท่ีอาจก่อใหเ้กิดเพลิงไหมไ้ดต้อ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขโดย
ทนัที 
ขอ้ 27 ผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้งจดัให้มีแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในโรงงานประกอบดว้ยแผนการ
ตรวจสอบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัแผนการอบรมเร่ืองการป้องกันและระงับอคัคีภยัแผนการดบัเพลิงและ
แผนการอพยพหนีไฟโดยเก็บแผนน้ีไวท่ี้โรงงานพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบไดแ้ละตอ้งปฏิบติัให้
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เป็นไปตามแผน 

การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน 

กฎกระทรวง 
ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร 
จดัการ และด าเนินการดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานเก่ียวกบัการป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยั พ.ศ. 2555 
 

หมวด 1 บททัว่ไป 
ขอ้ 2 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงน้ีและตอ้งดูแล
ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยัใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยั 
ขอ้ 3 ในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง ให้นายจา้งจดัท าป้ายขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัการดบัเพลิงและการอพยพหนีไฟ 
และปิดประกาศใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
ขอ้ 4 ในสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่สิบคนข้ึนไป นอกจากตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 3 แลว้ ให้นายจา้งจดัให้มี
แผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ประกอบดว้ย การตรวจตรา การอบรม การรณรงคป้์องกนัอคัคีภยัการดบัเพลิง การ
อพยพหนีไฟและการบรรเทาทุกข ์
ให้นายจา้งจดัเก็บแผนป้องกันและระงับอคัคีภยั ณ สถานประกอบกิจการ พร้อมท่ีจะให้พนักงานตรวจความ
ปลอดภยัตรวจสอบได ้
ขอ้ 5 อาคารท่ีมีสถานประกอบกิจการหลายแห่งตั้งอยู่รวมกนั ให้นายจา้งทุกรายของสถานประกอบกิจการใน
อาคารนั้นมีหน ้ าท่ีร่วมกนัในการจดัใหมี้ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยั รวมทั้งแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัดว้ย 
ขอ้ 6 ในกรณีท่ีนายจา้งสั่งให้ลูกจา้งท างานท่ีมีลกัษณะงานหรือไปท างาน ณ สถานท่ีท่ีเส่ียงหรืออาจเส่ียงต่อการ
เกิดอคัคีภยั ใหน้ายจา้งแจง้ขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานใหลู้กจา้งทราบก่อนการปฏิบติังาน 
ขอ้ 7 ใหน้ายจา้งจดัเก็บวตัถุต ่างๆดงัต่อไปน้ี 
(1) วตัถุซ่ึงเม่ือรวมกนัแลว้จะเกิดการลุกไหมห้รืออาจก่อใหเ้กิดการลุกไหมใ้หแ้ยกเก็บโดยมิใหป้ะปนกนั 
(2) วตัถุซ่ึงโดยสภาพสามารถอุม้น ้ าหรือซบัน ้ าไดม้ากให้จดัเก็บไวบ้นพ้ืนของอาคารซ่ึงสามารถรองรับน ้ าหนกัท่ี
เพ่ิมข้ึนได ้
หมวด 2 ความปลอดภยัเก่ียวกบัอาคารและทางหนีไฟ 
หมวด 3 การดบัเพลิง 
หมวด 4 การป้องกนัอคัคีภยัจากแหล่งก่อเกิดการกระจายตวัของความร้อน 
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ข้อควรพจิารณา/กระบวนการ/สารเคม ี ช่ือกฎหมาย สาระส าคญั มาตรา/ ข้อก าหนด 
หมวด 5 วตัถุไวไฟและวตัถุระเบิด 
หมวด 6 การก าจดัของเสียท่ีติดไฟไดง่้าย 
หมวด 7 การป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ 
หมวด 8 การด าเนินการเก่ียวกบัความปลอดภยัจากอคัคีภยัและการรายงาน 
ขอ้ 27 ให้นายจา้งจดัให้ลูกจา้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละส่ีสิบของจ านวนลูกจา้งในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบ
กิจการรับการฝึกอบรมการดบัเพลิงขั้นตน้ โดยใหผู้ท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตจากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานเป็น
ผูด้  าเนินการฝึกอบรม 
ขอ้ 28 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้การด าเนินการเก่ียวกบัความปลอดภยัจากอคัคีภยัดงัต่อไปน้ี 
(1) สถานประกอบกิจการท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอคัคีภยัอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลาง ตอ้งจัดให้มีการ
บริหารงานโดยกลุ่มปฏิบติังานเพ่ือป้องกนัและระงบัอคัคีภยั และมีผูท้  าหนา้ท่ีอ านวยการระงบัอคัคีภยัทั้งระบบ
โดยเฉพาะเม่ือเกิดอคัคีภยัประจ าสถานประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีมีการประกอบกิจการ 
(2) ตอ้งจดัให้ผูท่ี้มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัรับการฝึกอบรมเก่ียวกบัการป้องกนัและระงบั
อคัคีภยัการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆในการดบัเพลิงการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
ขอ้ 29 ใหน้ายจา้งจดัใหลู้กจา้งฝึกซอ้มอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเสน้ทางหนีไฟตามท่ีก าหนดไว ้

การปล่อยน า้ทิง้ การระบายอากาศ 
และการจดัการขยะของเสีย  
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. (2539) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติั
โรงงาน พ.ศ. 2535 เร่ืองก าหนด
คุณลกัษณะน ้ าท้ิงท่ีระบายออก
จากโรงงาน 

น ้าท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงานตอ้งไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 2 
 
 
 
 
 
 

การปล่อยน ้าทิ้ง การระบายอากาศ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การจดัการส่ิงปฏิกลู หรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ตอ้งมีการด าเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
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และการจดัการขยะของเสีย  
 

เ ร่ืองการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือ
วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 

เร่ืองการก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 
 

การปล่อยน า้ทิง้ การระบายอากาศ 
และการจดัการขยะของเสีย  
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ืองระบบเอกสารก ากบัการ
ขนส่งของเสียอนัตราย พ.ศ. 
2547 

“เอกสารก ากบัการขนส่งของเสียอนัตราย” หมายความวา่เอกสารท่ีออกให้ผูก่้อก าเนิดของเสียอนัตราย ผูข้นส่ง
ของเสียอนัตราย และผูเ้ก็บรวบรวมบ าบดัและก าจดัของเสียอนัตรายเพ่ือเป็นหลกัฐานในการมอบหมายให้ขนส่ง
ของเสียอนัตรายท่ีอยูใ่นความครอบครองของตนจากท่ีแห่งหน่ึงไปยงัท่ีอีกแห่งหน่ึง 

การปล่อยน า้ทิง้ การระบายอากาศ 
และการจดัการขยะของเสีย  
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง ก าหนดใหโ้รงงานท่ีตอ้งมี
ระบบบ าบดัน ้ าเสียตอ้งติดตั้ง
เคร่ืองมือหรือเคร่ืองอปุกรณ์
พิเศษและเคร่ืองมือหรือเคร่ือง
อุปกรณ์เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 1) 
พ.ศ. 2547 

ถา้โรงงานท่ีตอ้งมีระบบบ าบดัน ้ าเสียตอ้งติดตั้งเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์พิเศษและเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2547 

การปล่อยน า้ทิง้ การระบายอากาศ 
และการจดัการขยะของเสีย  
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ืองก าหนดใหโ้รงงานท่ีตอ้งมี
ระบบบ าบดัน ้ าเสียตอ้งติดตั้ง
เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองอปุกรณ์
พิเศษและเคร่ืองมือ หรือเคร่ือง
อุปกรณ์เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2548 

ขอ้ 1ใหเ้พ่ิมความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 1.3 และขอ้ 1.4 แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ืองก าหนดใหโ้รงงานท่ีตอ้งมีระบบบ าบดัน ้ าเสียตอ้งติดตั้งเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์พิเศษและเคร่ืองมือ 
หรือเคร่ืองอุปกรณ์เพ่ิมเติม พ.ศ. 2547 ดงัน้ี 
“1.3 โรงงานท่ีมีปริมาณน ้ าท้ิงตั้งแต่ 1,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนัข้ึนไปแต่ไม่ถึง 3,000ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 
1.4 โรงงานท่ีมีปริมาณน ้ าท้ิงตั้งแต่ 500ลูกบาศกเ์มตรต่อวนัข้ึนไปแต่ไม่ถึง 1,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั” 

การปล่อยน า้ทิง้ การระบายอากาศ 
และการจดัการขยะของเสีย  

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ืองก าหนดใหโ้รงงานท่ีตอ้งมี

ใหข้ยายเวลาก าหนดการติดตั้งอุปกรณ์ไปเป็นวนัท่ี 31 ธนัวาคมพ.ศ. 2551 
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 ระบบบ าบดัน ้ าเสียตอ้งติดตั้ง

เคร่ืองมือหรือเคร่ืองอปุกรณ์
พิเศษและเคร่ืองมือหรือเคร่ือง
อุปกรณ์เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี3) 
พ.ศ. 2549 

การปล่อยน า้ทิง้ การระบายอากาศ 
และการจดัการขยะของเสีย  
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ืองก าหนดค่าปริมาณของ
สารเจือปนในอากาศท่ีระบาย
ออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 

“อากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน” หมายความวา่ อากาศท่ีระบายออกจากปล่องหรือช่องหรือ 
ท่อระบายอากาศของโรงงานไม่วา่จะผา่นระบบบ าบดัหรือไม่ก็ตาม 

การปล่อยน า้ทิง้ การระบายอากาศ 
และการจดัการขยะของเสีย  
 

เร่ืองการจดัท ารายงานชนิดและ
ปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออก
จากโรงงาน พ.ศ. 2550 

โรงงานท่ีมีมลพิษน ้ าและอากาศตอ้งจดัท ารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ 
ท่ีระบายออกจากโรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนดเร่ืองการจดัท า
รายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2550 

การปล่อยน า้ทิง้ การระบายอากาศ 
และการจดัการขยะของเสีย  
 

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเร่ืองก าหนด
มาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิง
อากาศเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมพ.ศ. 2549 

“โรงงานอุตสาหกรรม”หมายความวา่โรงงานจ าพวกท่ี2 และโรงงานจ าพวกท่ี 3 ตามพรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535” 
อากาศเสียแต่ละชนิดท่ีปล่อยท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมตอ้งมีค่าไม่เกินกว่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิง
อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีก าหนดไว ้และการรายงานผลการตรวจวดัอากาศเสีย ให้รายงานผลเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงฉบบัน้ี 

 



 
 

ภาคผนวก ค สรุปหลกัเกณฑ์ด้านความปลอดภัยส าหรับพืน้ทีจั่ดเกบ็ไซโคลเพนเทน 
 

แนวทางดงัต่อไปน้ีไดถู้กจดัท า และประกาศโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีสามารถดาวน์โหลดไดท่ี้เวบ็ไซต:์  
http://eis.diw.go.th/haz//hazard/pdf/pagad-kep-2550.pdf 
 
แนวทางน้ีตอ้งถูกน าไปประยกุตใ์ชส้ าหรับผูป้ระกอบการผลิตโฟมหรือผูท่ี้ตอ้งการทราบวธีิการปฏิบติั เพื่อใหส้ถานท่ี
จดัเก็บไซโคลเพนเทนมีความปลอดภยั 
 
ตารางท่ี ค-1  แนวทางดงัต่อไปน้ีตอ้งถูกน าไปประยกุตใ์ชก้บัผูป้ระกอบการผลิตโฟม เพ่ือใหส้ถานท่ีจดัเก็บไซโคลเพนเทน 

มีความปลอดภยั 
 

พืน้ที ่ แนวทาง 

ผนงัอาคารและก าแพงกนัไฟ ผนงั ก าแพง ตอ้งท าจากวสัดุทนไฟ ความกวา้ง ความสูง ตามท่ีก าหนดในคู่มือ หมวดท่ี 2 
ขอ้ 2.1  
โรงงานผลิตโฟมท่ีจะสร้างสถานท่ีเก็บไซโคลเพนเทน ควรค านึงถึงประเด็นท่ีวา่อาคารท่ี
จะสร้างนั้นใกลก้บัอาคารเดิมนอ้ยกวา่ 10 เมตรจะตอ้งจดัท าก าแพงกนัไฟท่ีทนไฟไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ 3 ชัว่โมง 

พ้ืน ขอ้ก าหนดท่ีเจาะจงเขา้กบัท่ีจดัเก็บไซโคลเพนเทนควรเป็นพ้ืนท่ีมีความน าไฟฟ้าไดดี้ 
เพ่ือป้องกนัอนัตรายจากการเกิดประจุไฟฟ้าสถิต  

ประตูและทางออกฉุกเฉิน หอ้งเก็บตอ้งมีประตูไม่นอ้ยกวา่ 2 ประตู ขนาดของประตใูหเ้ป็นไปตามหลกัในการ
ออกแบบ ท่ีประตูตอ้งติดป้ายและไฟฉุกเฉินไว ้ 

หลงัคา ทนไฟไม่นอ้ยกวา่ 30 นาที 

ระบบระบายอากาศ มีขอ้ก าหนดปลีกยอ่ยในการออกแบบท่ีตอ้งท าตาม  
ระบบไฟฟ้า เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเสนอแนะไว ้  

ท่ีเก็บไซโคลเพนเทน ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกนัการระเบิดและมีระบบ 
สายดินท่ีดี 

แสงสวา่งฉุกเฉิน มีอยูท่ี่ประตูทุกจุด 

อุปกรณ์ไฟฟ้า ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกนัการระเบิดและมีระบบสายดินท่ีดี 

การป้องกนัฟ้าผา่ อาคารใกลเ้คียงในระยะ 30 เมตรจะตอ้งมีระบบสายล่อฟ้าตามขอ้ก าหนดการออกแบบท่ี
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเสนอแนะไว ้  

ระบบตรวจจบัและสญัญาณเตือนภยั ตอ้งมีระบบตรวจจบัก๊าซและส่งสญัญานเตือนภยั  
การระงบัเพลิงไหม ้ ตอ้งมีอุปกรณ์ดบัเพลิงและถงัดบัเพลิง  
ระบบกกัเก็บน ้ าท่ีผา่นการดบัเพลิง ตอ้งมีแหล่งน ้ าส ารองในการดบัเพลิงอยา่งเพียงพอตามขนาดของโรงงาน 

 
 

http://eis.diw.go.th/haz/hazard/pdf/pagad-kep-2550.pdf


 
 

ภาคผนวก ง แบบตรวจสอบก่อนการเดินเคร่ืองฉีดโฟม 
 

โรงงาน/สถานที ่  ตรวจสอบโดย  

ทบทวนโดย  วนัท่ีตรวจสอบ  
 

 เป็นไปตามข้อก าหนด  

 ข้อก าหนด ใช่ ไม่ใช่ ข้อเสนอแนะ/ส่ิงทีต้่องด าเนินการ 

1. ไม่มีร่องรอยการหกหรือร่ัวไหล    
2. มีอุปกรณ์ควบคุมและจดัการสารเคมีหกร่ัวไหลพร้อมใชง้าน    
3. มีป้ายสญัลกัษณ์ความปลอดภยัติดใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน    
4. มีการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย    
5. มีขั้นตอนมาตรฐานในการท างานอยา่งปลอดภยัติดแสดงไว ้ไม่มีแหล่งท่ีจะก่อใหเ้กิด

ประกายไฟถูกน าเขา้ไป 
   

6. มีร้ัวและกญุแจลอ๊ค (ส าหรับท่ีเก็บสารเคมี)     
7. คนักั้นส าหรับกกัเก็บสารท่ีหกร่ัวไหลมีขนาดเพียงพอ ไม่มีรอยร้าว ไม่มีน ้ าฝนขงัอยู่

ภายใน  
   

8. ระบบไฟฟ้าท่ีติดตั้งไวไ้ดม้าตรฐานท่ีก าหนด    
9. ตวัตรวจจบัก๊าซไดรั้บการติดตั้งและอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได ้    
10. มีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลใหแ้ละถูกน าไปใชง้าน    
11. มีระบบตรวจจบัการร่ัวไหลติดตั้งไว ้(เฉพาะกรณีท่ีเป็นถงัแบบใตดิ้น)     
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 เป็นไปตามข้อก าหนด  

 ข้อก าหนด ใช่ ไม่ใช่ ข้อเสนอแนะ/ส่ิงทีต้่องด าเนินการ 

อุปกรณ์ชนิดน้ีตอ้งถูกออกแบบส าหรับการตรวจจบัการร่ัวไหลจากระบบท่อส่ง
ของเหลวไวไฟใตดิ้นโดยตรง หรือวธีิการวดัทางออ้มโดยการพิจารณาจากปริมาณ และ
แรงดนัท่ีเปล่ียนไปของของเหลวในระบบเทียบกบัระยะเวลา  

12. มีถงัดบัเพลิงท่ีมีความจุไม่นอ้ยกวา่ 9 กิโลกรัมอยา่งนอ้ย 2 ถงั  
การใชถ้งัดบัเพลิงขนาด 9 กิโลกรัมในการดบัเพลิงขนาดเลก็ท่ีเกิดจากของเหลวไวไฟ
จะมีความปลอดภยัมากกวา่การใชถ้งัดบัเพลิงขนาดเลก็หลายๆ ถงั เพราะเน่ืองจาก
ความสามารถในการปกคลุมพ้ืนท่ีหนา้สมัผสัของผงเคมีแหง้ การเกิดเกิดเปลวไฟ
ยอ้นกลบั หากผงเคมีแหง้ไม่เพียงพอ 

   

13. สายและอุปกรณ์ท่ีใชต้่อเขา้ระบบผสมก่อนเขา้เคร่ืองฉีดไดม้าตรฐานท่ีผูผ้ลิตก าหนด     
14. มีสายดินเพ่ิมเติมส าหรับเช่ือมต่อกบัรถบรรทุกหรือถงับรรจุสารเคมี  

ในขณะท่ีมีการถ่ายของเหลวไวไฟ ตอ้งมีการต่อฝาก (bonding) ดว้ยสายเคเบิลระหวา่ง
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัระบบโฟม  

   

15. ระบบตรวจจบัก๊าซและสญัญานเตือนภยัไดรั้บการตรวจสอบและบนัทึกผลอยูใ่นสภาพ
พร้อมใชง้าน  

   

16. มีหวัฉีดน ้ าดบัเพลิงพร้อมใชง้าน     
17. พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งทุกคนไดรั้บการฝึกอบรมมาเป็นอยา่งดี    
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ภาคผนวก จ แบบฟอร์มของแผนการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม (Environmental Management Plan: 
EMP) 

 
ขอ้ก าหนดให้ต้องมีการจัดท าแผนการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมนั้นเฉพาะส าหรับผูป้ระกอบการผลิตโฟมท่ีจะ
เปล่ียนไปใชไ้ซโคลเพนเทนเป็นสารเป่าโฟม ส่วนสถานประกอบการท่ีจะใช ้ HFC-245fa หรือสูตรน ้ าไม่ตอ้งจดัท าแผน
บริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม แต่ให้ปฏิบติัตามขั้นตอนการท างานมาตรฐานท่ีตนมีอยูซ่ึ่งจะไดรั้บการตรวจประเมินโดย
หน่วยงานท่ีตั้งข้ึนเพ่ือบริหารจดัการโครงการ 
 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากโครงการ อาจจะเตรียมข้ึนโดยใชแ้บบฟอร์มขา้งล่างน้ียื่นต่อ หน่วยงานท่ีตั้งข้ึนเพ่ือบริหาร
จดัการโครงการ พร้อมกับรายละเอียดในการสมคัรเขา้โครงการและแผนในการเปล่ียนไปใชเ้ทคโนโลยีทดแทนและ
ขอ้ตกลงปลีกยอ่ยเพ่ือพิจารณาอนุมติั  
 
แผนการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการออกแบบมา เพื่อใหมี้การด าเนินมาตรการลดผลกระทบและไดรั้บผลตามท่ี
คาดหวงัมาตรการเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ควรถูกระบุลงไปในแผนการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและถูกน าไปด าเนินการดว้ย
หากมาตรการท่ีก าหนดไวใ้นแบบฟอร์มน้ีไม่เพียงพอหรือถูกมองขา้มไป 
 
ค าแนะน า 
 
แบบส าหรับแผนการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประกอบไปดว้ย ส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป และมีแบบตรวจสอบสอง
ชุดท่ีตอ้งน าไปใช้ส าหรับกรณีท่ีมีการจัดส่งไซโคลเพนเทน โดยรถบรรทุกท่ีมีแทง้ค์ติดอยู่ และแบบตรวจสอบชุดท่ี 2 
ส าหรับการจดัส่งไซโคลเพนเทน มาในรูปแทง้ค ์
 
โปรดกรอกรายละเอียดในส่วนท่ีเป็นขอ้มูลทัว่ไป และยื่นต่อ หน่วยงานท่ีตั้งข้ึนเพ่ือบริหารจดัการโครงการ พร้อมกบัแบบ
ตรวจสอบท่ีเขา้ข่ายกบัสถานการณ์ของท่าน หากจ าเป็นอาจจะตอ้งแนบเอกสารท่ีประกอบเพ่ิมเติมท่ีให้รายละเอียดและ
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ เช่น แผนผงั และรายละเอียดทางเทคนิค เป็นตน้ 
 
ระหวา่งท่ี หรือทนัทีท่ีพร้อมจะด าเนินการเปล่ียนกระบวนการผลิต ควรในแบบตรวจสอบไปใช ้โดยให้ผูจ้ดัการหรือผูท่ี้
ไดรั้บแต่งตั้งท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลกระบวนการต่างๆ (ควรลงลายมือช่ือ/วนัท่ี เป็นการยืนยนัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด) และ
เม่ือเสร็จส้ินใหส่้งตน้ฉบบัแบบตรวจสอบไปให ้หน่วยงานท่ีตั้งข้ึนเพ่ือบริหารจดัการโครงการ 
 
ช่ือยอ่ 
CP – ไซโคลเพนเทน 
Ex – explosive / explosion 
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แบบส าหรับแผนการบริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อม – ข้อมูลทัว่ไป 
ช่ือบริษทั  
ท่ีอยู ่  
ผูป้ระสานงาน  โทรศพัท ์

 อีเมล ์
สถานท่ีตั้ง เป็นชุมชนท่ีอยูอ่าศยัผสมกบัยา่นท่ีเป็นแหล่ง

พาณิชย ์
 

แหล่งพาณิชย ์  
เขตอุตสาหกรรม  

จ านวนพนกังาน  
 
ขอ้มูลโดยสงัเขปเก่ียวกบับริษทัและกระบวนการผลิต  
 
 
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
เคร่ืองฉีดโฟม เคร่ืองท่ี 1  
 เคร่ืองท่ี 2  
ปริมาณการใช ้HCFC-141b  2553  2554  2555  
คุณสมบติัท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของสารทดแทน  
ตวัแปร ค่ามาตรฐาน ความเส่ียงท่ีประเมินได ้ มาตรการควบคุมท่ีเสนอ 
    
    
 
การไดรั้บการอนุมติัโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
หน่วยงาน ขอ้ท่ี/ วนัท่ี 
 สถานท่ีเก็บไซโคลเพนเทน.   ปริมาณสูงสุด  
 แผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  
 
เอกสารแนบ 
แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโรงงานและสถานท่ีรอบขา้ง เอกสารแนบ 
แผนผงัพ้ืนท่ีการผลิตโฟม  เอกสารแนบ 
แผนผงัแสดงท่ีตั้งท่ีเก็บ/ถงัเก็บ  CP  เอกสารแนบ 
ขั้นตอนมาตรฐานในการท างานหลงัจากมีการเปล่ียนกระบวนการ
ผลิต 

เอกสารแนบ (เพื่อเป็นขอ้มูล) 
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มาตรการดา้นความปลอดภยัส าหรับการเปล่ียนไปใชไ้ซโคลเพนเทนท่ีถูกขนส่งดว้ยรถบรรทุกแบบท่ีมีถงัติดรถขนถ่ายเขา้เก็บในถงั 

ส่วนประกอบ / 
พ้ืนท่ี 

ขอ้ก าหนด มาตรการความปลอดภยั 

ถงัเก็บ ไซโคลเพนเทน (CP) 
แบบอยูบ่นดินและใตดิ้น 
 

ขอ้ก าหนดตามกฎหมายเก่ียวกบัถงัเก็บแบบบน
ดินของ CP 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่ืองสารเคมี 
และวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2550 

ประกาศกระทรวงการคลงัเร่ืองการก าหนด
คุณสมบติัของสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน(Hydrocarbon Solvent) ท่ี
น าไปใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ. 2552 

ระเบียบวธีิการปฏิบติังานส าหรับการตรวจสอบ
โดยเจา้พนกังานสรรพสามิตท่ีไดรั้บมอบหมาย
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบผูจ้  าหน่ายสารละลาย
ไฮโดรคาร์บอน และการตรวจสอบสถานท่ี
ปฏิบติังานของผูใ้ชง้านสารละลาย
ไฮโดรคาร์บอนเพื่อวตัถุประสงคด์า้น
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2554 

กฎกระทรวงก าหนดส่ิงท่ีสร้างข้ึนอยา่งอ่ืนเป็น
อาคารภายใต ้ พ.ร.บ. การควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2544 (ออกโดยกระทรวงมหาดไทย) ขอ้ (1) ให้
ส่ิงท่ีสร้างข้ึนดงัต่อไปน้ี เป็นอาคารตาม พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ถงัเก็บ CP ท่ีอยูน่อกอาคารตอ้งไดรั้บการป้องกนั
ไม่ใหไ้ดรั้บแสงอาทิตยโ์ดยตรง  

ระยะห่างขั้นต ่าจากพ้ืนท่ีแนวเขตและโรงงาน
หรืออาคารท่ีอยูใ่กลเ้คียง  

ต าแหน่งท่ีตั้งถงัเก็บ CP ไดรั้บการอนุมติัจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ถนนท่ีน าเขา้สู่บริเวณท่ีมีการจดัส่ง CP รถบรรทุกท่ีน า CP มาส่ง สามารถเขา้และออกไดง่้าย 

 ระบบไฟฟ้าไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนดใหใ้ชใ้น
พ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดการระเบิดจากก๊าซไวไฟ 

ระบบไฟฟ้าท่ีติดตั้งในพ้ืนท่ีถงัเก็บ  CP ตอ้ง
เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าของ
ประเทศไทย 

 มีการติดตั้งเคร่ืองตรวจจบัก๊าซของ CP 

 พ้ืนท่ีถงัเก็บ CP ตอ้งมีร้ัวโดยรอบ  

 มีป้ายสญัลกัษณ์ความปลอดภยั  
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ส่วนประกอบ / 
พ้ืนท่ี 

ขอ้ก าหนด มาตรการความปลอดภยั 

เคร่ืองผสม CP ก่อนเขา้สู่
ระบบฉีดโฟม 

ตามรายละเอียดท่ีก าหนดโดยผูจ้  าหน่ายอุปกรณ์ ใหต้รวจสอบรายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการความ
ปลอดภยัท่ีก าหนดโดยผูจ้  าหน่ายอุปกรณ์ 
(มาตรการดา้นความปลอดภยัมกัเป็นส่วนหน่ึง
ของชุดอุปกรณ์ผสมก่อนน าเขา้ระบบฉีดโฟม)  

บริเวณท่ีมีการฉีดโฟม
และจ๊ิก (jigs) 

ตามค าแนะน าของกองทุนพหุภาคีและผูจ้  าหน่าย
เคร่ืองฉีดโฟม 

เคร่ืองฉีดโฟมแรงดนัสูงตอ้งถูกออกแบบส าหรับ
การใชC้P (การติดตั้งระบบไฟฟ้า และการเดิน
สายไฟฟ้า ชนิดท่ีป้องกนัการระเบิด)  

การติดตั้งระบบไฟฟ้าในพ้ืนท่ีตอ้งประกอบไป
ดว้ยการจ าแนกพ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดการระเบิดข้ึนได ้

ตอ้งมีระบบสายดินตลอดเคร่ืองฉีดโฟมและจ๊ิก 

ระบบระบายอากาศตอ้งไดรั้บการออกแบบใหมี้
ก าลงั (ลบ.ม./ชม.) ตามท่ีผูจ้  าหน่ายก าหนด 

ตอ้งติดตั้งระบบตรวจจบั CP 

ตอ้งติดตั้งหวัตรวจจบั CP  

ตอ้งติดตั้งระบบไนโตรเจน  

ตอ้งติดตั้งระบบระงบัเพลิงไหม ้

การสร้างจิตส านึกและการ
ฝึกอบรม  

หน่วยดบัเพลิงของเทศบาลประจ าทอ้งถ่ิน จิตส านึกความปลอดภยัทัว่ไป 
การฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังาน 

การจดัท าคู่มือในการท างาน
ส าหรับพนกังานท่ีเก่ียงขอ้ง
กบั CP 

ผูจ้  าหน่ายอุปกรณ์ฉีดโฟมและอุปกรณ์ความ
ปลอดภยัต่างๆ 

การฝึกอบรมพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั CP 

การก าหนดใหใ้ชเ้คร่ืองมือท่ีเป็นแบบไม่
ก่อใหเ้กิดประกายไฟ (spark free tools) 

การก าหนดใหมี้มาตรการ
ความปลอดภยัในขั้นตอน
ของการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุง 

ใหท้ าตามค าแนะน าของผูจ้  าหน่ายเคร่ืองฉีดโฟม 
และระบบอุปกรณ์ความปลอดภยัตลอดจน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

จดัใหมี้การตรวจสอบ ประจ าวนั ประจ าเดือน 
ทุกๆ สามเดือน หรือทุกๆ ปี และมีการรายงานผล  

 แผนฉุกเฉิน ตอ้งจดัเตรียมและประสานงานกบัผูจ้  าหน่ายและ
ขอความร่วมมือจากหน่วยงานความปลอดภยัใน
ทอ้งถ่ิน  

จดัท าแผนฉุกเฉินโดยคณะท างานภายในองคก์ร
โดยไดรั้บค าแนะน าจากหน่วยดบัเพลิงของ
เทศบาลในทอ้งถ่ิน 
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แบบส ารวจมาตรการดา้นความปลอดภยัส าหรับการเปล่ียนไปใชไ้ซโคลเพนเทนท่ีถูกขนส่งดว้ยรถบรรทุกแบบท่ีมีถงัติดรถ
ขนถ่ายเขา้เก็บในถงั 

ส่วนประกอบ / 
พ้ืนท่ี 

ขอ้ก าหนด 
มาตรการความ

ปลอดภยั 
สอดคลอ้ง/
ด าเนินการ 

ถงัเก็บไซโคล 
เพนเทน (CP)  
แบบอยูบ่นดินและ
ใตดิ้น 
 

ขอ้ก าหนดตามกฎหมายเก่ียวกบัถงัเก็บแบบบนดินของ 
CPประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม เร่ืองสารเคมีและ
วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2550 

ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ืองการก าหนดคุณสมบติั
ของสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon 
Solvent) ท่ีน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ. 2552 

ระเบียบวธีิการปฏิบติังานส าหรับการตรวจสอบโดยเจา้
พนกังานสรรพสามิตท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบผูจ้  าหน่ายสารละลายไฮโดรคาร์บอน และการ
ตรวจสอบสถานท่ีปฏิบติังานของผูใ้ชง้านสารละลาย
ไฮโดรคาร์บอนเพื่อวตัถุประสงคด์า้นอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2554 

กฎกระทรวงก าหนดส่ิงท่ีสร้างข้ึนอยา่งอ่ืนเป็นอาคาร
ภายใต ้ พ.ร.บ. การควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 (ออกโดย
กระทรวงมหาดไทย) ขอ้ (1) ใหส่ิ้งท่ีสร้างข้ึนดงัต่อไปน้ี 
เป็นอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ถงัเก็บ CP ท่ีอยูน่อก
อาคารตอ้งไดรั้บการ
ป้องกนัไม่ใหไ้ดรั้บ
แสงอาทิตยโ์ดยตรง  

 

ระยะห่างขั้นต ่าจากพ้ืนท่ีแนวเขตและโรงงานหรืออาคาร
ท่ีอยูใ่กลเ้คียง  

ต าแหน่งท่ีตั้งถงัเก็บ CP 
ไดรั้บการอนุมติัจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ถนนท่ีน าเขา้สู่บริเวณท่ีมีการจดัส่ง CP รถบรรทุกท่ีน า CP มา
ส่ง สามารถเขา้และ
ออกไดง่้าย 

 

 ระบบไฟฟ้าไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนดใหใ้ชใ้นพ้ืนท่ี
เส่ียงต่อการเกิดการระเบิดจากก๊าซไวไฟ 

ระบบไฟฟ้าท่ีติดตั้งใน
พ้ืนท่ีถงัเก็บ  CP ตอ้ง
เป็นไปตามมาตรฐาน
การติดตั้งระบบไฟฟ้า
ของประเทศไทย 

 

 มีการติดตั้งเคร่ือง
ตรวจจบัก๊าซของ CP 
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ส่วนประกอบ / 
พ้ืนท่ี 

ขอ้ก าหนด 
มาตรการความ

ปลอดภยั 
สอดคลอ้ง/
ด าเนินการ 

 พ้ืนท่ีถงัเก็บ CP ตอ้งมี
ร้ัวโดยรอบ  

 

 มีป้ายสญัลกัษณ์ความ
ปลอดภยั  

 

เคร่ืองผสม CP 
ก่อนเขา้สู่ระบบฉีด
โฟม 

ตามรายละเอียดท่ีก าหนดโดยผูจ้  าหน่ายอุปกรณ์ ใหต้รวจสอบ
รายละเอียดเก่ียวกบั
มาตรการความ
ปลอดภยัท่ีก าหนดโดย
ผูจ้  าหน่ายอุปกรณ์ 
(มาตรการดา้นความ
ปลอดภยัมกัเป็นส่วน
หน่ึงของชุดอปุกรณ์
ผสมก่อนน าเขา้ระบบ
ฉีดโฟม)  

 

บริเวณท่ีมีการฉีด
โฟมและจ๊ิก (jigs) 

ตามค าแนะน าของกองทุนพหุภาคีและผูจ้  าหน่ายเคร่ือง
ฉีดโฟม 

เคร่ืองฉีดโฟมแรงดนั
สูงตอ้งถูกออกแบบ
ส าหรับการใช ้CP (การ
ติดตั้งระบบไฟฟ้า และ
การเดินสายไฟฟ้า ชนิด
ท่ีป้องกนัการระเบิด)  

 

การติดตั้งระบบไฟฟ้า
ในพ้ืนท่ีตอ้ง
ประกอบดว้ยการ
จ าแนกพ้ืนท่ีท่ีอาจเกิด
การระเบิดข้ึนได ้

 

เคร่ืองฉีดโฟมและจ๊ิ
กตอ้งมีระบบสายดิน 

 

ระบบระบายอากาศ
ตอ้งไดรั้บการออกแบบ
ใหมี้ก าลงั (ลบ.ม./ชม.) 
ตามท่ีผูจ้  าหน่ายก าหนด 

 



92 

 

ส่วนประกอบ / 
พ้ืนท่ี 

ขอ้ก าหนด 
มาตรการความ

ปลอดภยั 
สอดคลอ้ง/
ด าเนินการ 

ตอ้งติดตั้งระบบ
ตรวจจบั CP 

 

ตอ้งติดตั้งหวัตรวจจบั CP   

ตอ้งติดตั้งระบบ
ไนโตรเจน  

 

ตอ้งติดตั้งระบบระงบั
เพลิงไหม ้

 

การสร้างจิตส านึก
และการฝึกอบรม  

หน่วยดบัเพลิงของเทศบาลประจ าทอ้งถ่ิน จิตส านึกความ
ปลอดภยัทัว่ไป 
การฝึกอบรมใหแ้ก่
พนกังาน 

 

การจดัท าคู่มือใน
การท างานส าหรับ
พนกังานท่ีเก่ียงขอ้ง
กบั CP 

ผูจ้  าหน่ายอุปกรณ์ฉีดโฟมและอุปกรณ์ความปลอดภยั
ต่างๆ 

การฝึกอบรมพนกังานท่ี
ท างานเก่ียวขอ้งกบั CP 

 

การก าหนดใหใ้ช้
เคร่ืองมือท่ีเป็นแบบไม่
ก่อใหเ้กิดประกายไฟ 
(spark free tools) 

 

การก าหนดใหมี้
มาตรการความ
ปลอดภยัใน
ขั้นตอนของการ
ตรวจสอบและซ่อม
บ ารุง 

ใหท้ าตามค าแนะน าของผูจ้  าหน่ายเคร่ืองฉีดโฟม และ
ระบบอุปกรณ์ความปลอดภยัตลอดจนหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

จดัใหมี้การตรวจสอบ 
ประจ าวนั ประจ าเดือน 
ทุกๆ สามเดือน หรือ
ทุกๆ ปี และมีการ
รายงานผล  
 

 

 แผนฉุกเฉิน ตอ้งจดัเตรียมและประสานงานกบัผูจ้  าหน่ายและขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานความปลอดภยัในทอ้งถ่ิน  

จดัท าแผนฉุกเฉินโดย
คณะท างานภายใน
องคก์รโดยไดรั้บ
ค าแนะน าจากหน่วย
ดบัเพลิงของเทศบาล
ในทอ้งถ่ิน 
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แผนการตรวจติดตามดา้นส่ิงแวดลอ้มส าหรับการเปล่ียนไปใชไ้ซโคลเพนเทนท่ีถูกขนส่งดว้ยรถบรรทุกแบบท่ีมีถงัติดรถขน
ถ่ายเขา้เก็บในถงั 

ตวัช้ีวดั ตารางเวลา หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบ 
สถิติการเกิดอุบติัเหต ุและรายงาน ปีละ 1 คร้ัง เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัของ

ผูป้ระกอบการ  
รายงานการฝึกซอ้มดบัพลิงและหนีไฟ/การฝึก
รับมือเหตุฉุกเฉิน 

ปีละ 1 คร้ัง เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัของ
ผูป้ระกอบการ  

บนัทึกการจดัการวสัดุส่ิงเศษเหลือท่ีเกิดจากการ
ปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต  ซ่ึงระบุถึงประเภท
และปริมาณของส่ิงเศษเหลือ/เคร่ืองมือท่ีก าจดั  
รวมถึงวธีิการจดัการ (เช่น ก าจดัโดยใหบ้ริษทั
บริหารจดัการส่ิงเศษเหลือเป็นผูด้  าเนินการ หรือ
บริษทัรีไซเคิลเป็นผูด้  าเนินการ) 

1 คร้ังหลงัจากปรับเปล่ียน
กระบวนการผลิตเรียบร้อย

แลว้ 

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัของ
ผูป้ระกอบการ 

การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ/อุปกรณ์  และ การ
ปรับเทียบ (ถา้มี)   รายการเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ี
เก่ียวกบัการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต รวมถึง
เคร่ืองตรวจวดัแก๊ส  เคร่ืองตรวจรอยร่ัว  การ
ตรวจสอบถงับรรจุไซโคลเพนเทน ระบบป้องกนั
อคัคีภยั เป็นตน้ 

ปีละ 1 คร้ัง ผูจ้ดัการไลน์การผลิตโฟม 

การตรวจสอบก่อนการเดินเคร่ืองฉีดโฟมโดยใช้
แบบตรวจสอบก่อนการเดินเคร่ืองฉีดโฟม 
(ภาคผนวก ง) 

หลงัจากติดตั้งและส่งมอบ
เคร่ืองมือ/อปุกรณ์ 

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัของ
ผูป้ระกอบการ 

การตรวจสอบก่อนการด าเนินการผลิต  
(Pre-start up audit) 

หลงัจากติดตั้งเคร่ืองมือ
และส่งมอบ/อุปกรณ์ และ
การตรวจสอบก่อนการ
เดินเคร่ืองฉีดโฟม 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

รายงานการด าเนินการตามแผนการบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มโดยใชแ้บบฟอร์มท่ีอยูใ่นภาคผนวก จ 

ภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ี
ติดตั้งและส่งมอบ
เคร่ืองมือ/อปุกรณ์ 

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัของ
ผูป้ระกอบการ 

การตรวจสอบหลงัการด าเนินการผลิต 
(Post- start up audit) 

ภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ี
ติดตั้งและส่งมอบ

เคร่ืองมือ/อปุกรณ์ และ
หลงัจากท่ีไดรั้บรายงาน

การด าเนินการตามแผนการ
บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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มาตรการดา้นความปลอดภยัส าหรับการเปล่ียนไปใชไ้ซโคลเพนเทนท่ีถูกขนส่งมาในรูปของถงับรรจุขนาด 200 ลิตร (Drum) 

ส่วนประกอบ / 
พ้ืนท่ี 

ขอ้ก าหนด มาตรการความปลอดภยั 

พ้ืนท่ีส าหรับเก็บถงั
บรรจุ CP ท่ีถูก
ออกแบบไวน้อกอาคาร 
 

ขอ้ก าหนดตามกฎหมายเก่ียวกบัถงัเก็บแบบบนดินของ
CPประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรมเร่ืองสารเคมี และ
วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2550 
 
ประกาศกระทรวงการคลงัเร่ืองการก าหนดคุณสมบติั
ของสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon 
Solvent) ท่ีน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ. 2552 
 
ระเบียบวธีิการปฏิบติังานส าหรับการตรวจสอบโดยเจา้
พนกังานสรรพสามิตท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบผูจ้  าหน่ายสารละลายไฮโดรคาร์บอน และ
การตรวจสอบสถานท่ีปฏิบติังานของผูใ้ชง้าน
สารละลายไฮโดรคาร์บอนเพื่อวตัถุประสงคด์า้น
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2554 
ขอ้ก าหนดและค าแนะน าจากผูจ้  าหน่าย  

ต าแหน่งท่ีตั้งสถานท่ีเก็บถงั CP ไดรั้บการ
อนุมติัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

พ้ืนท่ีเก็บถงัตอ้งมีร้ัวโดยรอบ 

ถงับรรจุ CP ตอ้งไดรั้บการป้องกนัไม่ให้
ไดรั้บแสงอาทิตยโ์ดยตรง  

ระบบไฟฟ้าไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนดให้
ใชใ้นพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดการระเบิดจาก
ก๊าซไวไฟ 

ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ระงบัเพลิงไหม ้

มีป้ายสญัลกัษณ์ความปลอดภยัท่ีบริเวณ
พ้ืนท่ีจดัเก็บ 

พ้ืนท่ีส าหรับเก็บถงั
บรรจุ CP ท่ีถูก
ออกแบบไวใ้นอาคาร 
 

ขอ้ก าหนดตามกฎหมายเก่ียวกบัสถานท่ีเก็บถงั CP ใน
อาคาร 
ขอ้ก าหนดและค าแนะน าจากผูจ้  าหน่าย  
 
 
 

เป็นหอ้งท่ีแยกต่างหากจากบริเวณอ่ืนท่ีมี
การผลิตดว้ยผนงักนัไฟและประตูกนัไฟ 

สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยตรงจากภายนอก 
(เพ่ือใชส้ าหรับการจดัส่ง การขนยา้ยถงั
เปล่า)  

ระบบระบายอากาศตอ้งไดรั้บการ
ออกแบบใหมี้ก าลงัตามท่ีกฎหมายและ 
ผูจ้  าหน่ายก าหนด 

ระบบไฟฟ้าไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนดให้
ใชใ้นพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดการระเบิดจาก
ก๊าซไวไฟ 

มีการติดตั้งเคร่ืองตรวจจบัก๊าซของ CP 

ตอ้งติดตั้งระบบระงบัเพลิงไหมต้ามท่ี
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

มีป้ายสญัลกัษณ์ความปลอดภยั 
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ส่วนประกอบ / 
พ้ืนท่ี 

ขอ้ก าหนด มาตรการความปลอดภยั 

การจดัส่งถงับรรจุ CP ควรเป็นไปตามขอ้ก าหนดและรายละเอียดจาก 
ผูจ้  าหน่ายถงับรรจุสารเคมี 

ใหมี้ทางเขา้-ออกท่ีสะดวกในการขนยา้ย
ถงับรรจุ CP เขา้สู่สถานท่ีจดัเก็บ 

สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยตรงจากภายนอก 
เพ่ือจดัส่งถงับรรจุ 

สถานท่ีจดัเก็บมีป้ายสญัลกัษณ์ติดแสดงไว้
อยา่งชดัเจนและมีป้ายระบุปริมาณสูงสุดท่ี
อนุญาตใหจ้ดัเก็บไดติ้ดไวช้ดัเจน  

เคร่ืองผสม CP ก่อนเขา้
สู่ระบบฉีดโฟม 

ตามรายละเอียดท่ีก าหนดโดยผูจ้  าหน่ายอุปกรณ์ ใหต้รวจสอบรายละเอียดเก่ียวกบั
มาตรการความปลอดภยัท่ีก าหนดโดยผู ้
จ  าหน่ายอุปกรณ์ (มาตรการดา้นความ
ปลอดภยัมกัเป็นส่วนหน่ึงของชุดอุปกณณ์
ผสมก่อนน าเขา้ระบบฉีดโฟม)  

บริเวณท่ีมีการฉีดโฟม
และจ๊ิก (jigs) 

ตามค าแนะน าของกองทุนพหุภาคีและผูจ้  าหน่ายเคร่ือง
ฉีดโฟม 

เคร่ืองฉีดโฟมแรงดนัสูงออกแบบมาใหใ้ช้
กบัระบบการเดินสายไฟฟ้าท่ีเป็นแบบท่ี
ป้องกนัการระเบิดท่ีใชใ้นพ้ืนท่ีอนัตราย 

ตอ้งมีระบบสายดินตลอดเคร่ืองฉีดโฟม
และจ๊ิก  

ตอ้งติดตั้งระบบก๊าซ และการตรวจจบัก๊าซ
CP 

ระบบระบายอากาศตอ้งไดรั้บการ
ออกแบบใหมี้ความสามารถตามท่ี 
ผูจ้  าหน่ายก าหนด 

ระบบไฟฟ้าไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนดให้
ใชใ้นพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดการระเบิดจาก
ก๊าซไวไฟ 

ตอ้งติดตั้งระบบไนโตรเจน  

ตอ้งติดตั้งระบบระงบัเพลิงไหม ้

การสร้างจิตส านึกและ
การฝึกอบรม  

หน่วยดบัเพลิงทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม จิตส านึกความปลอดภยัทัว่ไป 
การฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังาน 
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ส่วนประกอบ / 
พ้ืนท่ี 

ขอ้ก าหนด มาตรการความปลอดภยั 

การจดัท าคู่มือในการ
ท างานส าหรับพนกังาน
ท่ีเก่ียงขอ้งกบั CP 

ผูจ้  าหน่ายอุปกรณ์ฉีดโฟมและอุปกรณ์ความปลอดภยั
ต่างๆ 

การฝึกอบรมพนกังานท่ีท างานเก่ียวขอ้ง
กบั CP 

การก าหนดใหใ้ชเ้คร่ืองมือท่ีเป็นแบบไม่
ก่อใหเ้กิดประกายไฟ (spark free tools) 

การก าหนดใหมี้
มาตรการความ
ปลอดภยัในขั้นตอน
ของการตรวจสอบและ
ซ่อมบ ารุง 

ใหท้ าตามค าแนะน าของผูจ้  าหน่ายเคร่ืองฉีดโฟม และ
ระบบอุปกรณ์ความปลอดภยัตลอดจนหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

จดัใหมี้การตรวจสอบ ประจ าวนั 
ประจ าเดือน ทุกๆ สามเดือน หรือทุกๆ ปี 
และมีการรายงานผล  

 แผนฉุกเฉิน ตอ้งจดัเตรียมและประสานงานกบัผูจ้  าหน่าย และขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงานความปลอดภยัในทอ้งถ่ิน  

จดัท าแผนฉุกเฉินโดยคณะท างานภายใน
องคก์รโดยไดรั้บค าแนะน าจากหน่วย
ดบัเพลิงของเทศบาลในทอ้งถ่ิน 
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แบบส ารวจมาตรการดา้นความปลอดภยัส าหรับการเปล่ียนไปใชไ้ซโคลเพนเทนท่ีถูกขนส่งมาในรูปของถงับรรจุขนาด 200 
ลิตร (Drum) 

ส่วนประกอบ / 
พ้ืนท่ี 

ขอ้ก าหนด มาตรการความปลอดภยั 
สอดคลอ้ง/
ด าเนินการ 

พ้ืนท่ีส าหรับ
เก็บถงับรรจุ 
CP ท่ีถูก
ออกแบบไว้
นอกอาคาร 
 

ขอ้ก าหนดตามกฎหมายเก่ียวกบัถงัเก็บแบบบนดินของ
CP 
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ืองสารเคมี และ
วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2550 
 
ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ืองการก าหนดคุณสมบติั
ของสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon 
Solvent) ท่ีน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ. 2552 
 
ระเบียบวธีิการปฏิบติังานส าหรับการตรวจสอบโดย
เจา้พนกังานสรรพสามิตท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อ
ด าเนินการตรวจสอบผูจ้  าหน่ายสารละลาย
ไฮโดรคาร์บอน และการตรวจสอบสถานท่ีปฏิบติังาน
ของผูใ้ชง้านสารละลายไฮโดรคาร์บอน เพื่อ
วตัถุประสงคด์า้นอุตสาหกรรม พ.ศ. 2554 
ขอ้ก าหนดและค าแนะน าจากผูจ้  าหน่าย  

ต าแหน่งท่ีตั้งสถานท่ี
เก็บถงั CP ไดรั้บการ
อนุมติัจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

พ้ืนท่ีเก็บถงัตอ้งมีร้ัว
โดยรอบ 

 

ถงับรรจุ CP ตอ้งไดรั้บ
การป้องกนัไม่ใหไ้ดรั้บ
แสงอาทิตยโ์ดยตรง  

 

ระบบไฟฟ้าได้
มาตรฐานตามท่ี
ก าหนดใหใ้ชใ้นพ้ืนท่ี
เส่ียงต่อการเกิดการ
ระเบิดจากก๊าซไวไฟ 

 

ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ระงบั
เพลิงไหม ้

 

มีป้ายสญัลกัษณ์ความ
ปลอดภยัท่ีบริเวณพ้ืนท่ี
จดัเก็บ 

 

พ้ืนท่ีส าหรับ
เก็บถงับรรจุ 
CP ท่ีถูก
ออกแบบไวใ้น
อาคาร 
 

ขอ้ก าหนดตามกฎหมายเก่ียวกบัสถานท่ีเก็บถงั CP ใน
อาคาร 
ขอ้ก าหนดและค าแนะน าจากผูจ้  าหน่าย  
 
 
 

เป็นหอ้งท่ีแยกต่างหาก
จากบริเวณอ่ืนท่ีมีการ
ผลิตดว้ยผนงักนัไฟและ
ประตูกนัไฟ 

 

สามารถเขา้ถึงได้
โดยตรงจากภายนอก 
(เพื่อใชส้ าหรับการ
จดัส่ง การขนยา้ยถงั
เปล่า)  
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ส่วนประกอบ / 
พ้ืนท่ี 

ขอ้ก าหนด มาตรการความปลอดภยั 
สอดคลอ้ง/
ด าเนินการ 

ระบบระบายอากาศตอ้ง
ไดรั้บการออกแบบใหมี้
ก าลงัตามท่ีกฎหมายและ
ผูจ้  าหน่ายก าหนด 

 

ระบบไฟฟ้าได้
มาตรฐานตามท่ี
ก าหนดใหใ้ชใ้นพ้ืนท่ี
เส่ียงต่อการเกิดการ
ระเบิดจากก๊าซไวไฟ 

 

มีการติดตั้งเคร่ือง
ตรวจจบัก๊าซของ CP 

 

ตอ้งติดตั้งระบบระงบั
เพลิงไหมต้ามท่ี
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนด 

 

มีป้ายสญัลกัษณ์ความ
ปลอดภยั 

 

การจดัส่งถงั
บรรจุ CP 

ควรเป็นไปตามขอ้ก าหนดและรายละเอียดจากผู ้
จ  าหน่ายถงับรรจุสารเคมี 

ใหมี้ทางเขา้-ออกท่ี
สะดวกในการขนยา้ยถงั
บรรจุ CP เขา้สู่สถานท่ี
จดัเก็บ 

 

สามารถเขา้ถึงได้
โดยตรงจากภายนอก
เพ่ือจดัส่งถงับรรจุ 

 

สถานท่ีจดัเก็บมีป้าย
สญัลกัษณ์ติดแสดงไว้
อยา่งชดัเจนและมีป้าย
ระบุปริมาณสูงสุดท่ี
อนุญาตใหจ้ดัเก็บไดติ้ด
ไวช้ดัเจน  
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ส่วนประกอบ / 
พ้ืนท่ี 

ขอ้ก าหนด มาตรการความปลอดภยั 
สอดคลอ้ง/
ด าเนินการ 

เคร่ืองผสม CP 
ก่อนเขา้สู่ระบบ
ฉีดโฟม 

ตามรายละเอียดท่ีก าหนดโดยผูจ้  าหน่ายอุปกรณ์ ใหต้รวจสอบรายละเอียด
เก่ียวกบัมาตรการความ
ปลอดภยัท่ีก าหนดโดยผู ้
จ  าหน่ายอุปกรณ์ 
(มาตรการดา้นความ
ปลอดภยัมกัเป็นส่วน
หน่ึงของชุดอุปกรณ์ผสม
ก่อนน าเขา้ระบบฉีดโฟม)  

 

บริเวณท่ีมีการ
ฉีดโฟมและจ๊ิก 
(jigs) 

ตามค าแนะน าของกองทุนพหุภาคีและผูจ้  าหน่ายเคร่ือง
ฉีดโฟม 

เคร่ืองฉีดโฟมแรงดนัสูง
ออกแบบมาใหใ้ชก้บั
ระบบการเดินสายไฟฟ้า
ท่ีเป็น แบบท่ีป้องกนั
การระเบิดท่ีใชใ้นพ้ืนท่ี
อนัตราย 

 

เคร่ืองฉีดโฟมและจ๊ิก 
ตอ้งมีระบบสายดิน  

 

ตอ้งติดตั้งระบบก๊าซ และ
การตรวจจบัก๊าซ CP 

 

ระบบระบายอากาศตอ้ง
ไดรั้บการออกแบบใหมี้
ความสามารถตามท่ีผู ้
จ  าหน่ายก าหนด 

 

ระบบไฟฟ้าได้
มาตรฐานตามท่ี
ก าหนดใหใ้ชใ้นพ้ืนท่ี
เส่ียงต่อการเกิดการ
ระเบิดจากก๊าซไวไฟ 

 

ตอ้งติดตั้งระบบ
ไนโตรเจน  

 

ตอ้งติดตั้งระบบระงบั
เพลิงไหม ้
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ส่วนประกอบ / 
พ้ืนท่ี 

ขอ้ก าหนด มาตรการความปลอดภยั 
สอดคลอ้ง/
ด าเนินการ 

การสร้าง
จิตส านึกและ
การฝึกอบรม  

หน่วยดบัเพลิงทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม จิตส านึกความปลอดภยั
ทัว่ไป 
การฝึกอบรมใหแ้ก่
พนกังาน 

 

การจดัท าคู่มือ
ในการท างาน
ส าหรับ
พนกังานท่ีเก่ียง
ขอ้งกบั CP 

ผูจ้  าหน่ายอุปกรณ์ฉีดโฟมและอุปกรณ์ความปลอดภยั
ต่างๆ 

การฝึกอบรมพนกังานท่ี
ท างานเก่ียวขอ้งกบั CP 

 

การก าหนดใหใ้ช้
เคร่ืองมือท่ีเป็นแบบไม่
ก่อใหเ้กิดประกายไฟ 
(spark free tools) 

 

การก าหนดให้
มีมาตรการ
ความปลอดภยั
ในขั้นตอนของ
การตรวจสอบ
และซ่อมบ ารุง 

ใหท้ าตามค าแนะน าของผูจ้  าหน่ายเคร่ืองฉีดโฟม และ
ระบบอุปกรณ์ความปลอดภยัตลอดจนหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

จดัใหมี้การตรวจสอบ 
ประจ าวนั ประจ าเดือน 
ทุกๆ สามเดือน หรือ
ทุกๆ ปี และมีการ
รายงานผล  

 

 แผนฉุกเฉิน ตอ้งจดัเตรียมและประสานงานกบัผูจ้  าหน่ายและขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงานความปลอดภยัในทอ้งถ่ิน  

จดัท าแผนฉุกเฉินโดย
คณะท างานภายใน
องคก์รโดยไดรั้บ
ค าแนะน าจากหน่วย
ดบัเพลิงของเทศบาลใน
ทอ้งถ่ิน 
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แผนการตรวจติดตามดา้นส่ิงแวดลอ้มส าหรับการเปล่ียนไปใชไ้ซโคลเพนเทนท่ีถูกขนส่งมาในรูปของถงับรรจุขนาด 200 
ลิตร (Drum) 

ตวัช้ีวดั ตารางเวลา หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบ 
สถิติการเกิดอุบติัเหต ุและรายงาน ปีละ 1 คร้ัง เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัของ

ผูป้ระกอบการ  
รายงานการฝึกซอ้มดบัพลิงและหนีไฟ/การฝึก
รับมือเหตุฉุกเฉิน 

ปีละ 1 คร้ัง เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัของ
ผูป้ระกอบการ  

บนัทึกการจดัการวสัดุส่ิงเศษเหลือท่ีเกิดจากการ
ปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต  ซ่ึงระบุถึงประเภท
และปริมาณของส่ิงเศษเหลือ/เคร่ืองมือท่ีก าจดั  
รวมถึงวธีิการจดัการ (เช่น ก าจดัโดยใหบ้ริษทั
บริหารจดัการส่ิงเศษเหลือเป็นผูด้  าเนินการ หรือ
บริษทัรีไซเคิลเป็นผูด้  าเนินการ) 

1 คร้ังหลงัจากปรับเปล่ียน
กระบวนการผลิตเรียบร้อย

แลว้ 

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัของ
ผูป้ระกอบการ 

การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ/อุปกรณ์  และ การ
ปรับเทียบ (ถา้มี)   รายการเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ี
เก่ียวกบัการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต รวมถึง
เคร่ืองตรวจวดัแก๊ส  เคร่ืองตรวจรอยร่ัว  ระบบ
ป้องกนัอคัคีภยั เป็นตน้ 

ปีละ 1 คร้ัง ผูจ้ดัการไลน์การผลิตโฟม 

 รายงานการตรวจสอบความปลอดภยัของถงั
บรรจุไซโคลเพนเทนขนาด 200 ลิตร 

 รายงานการตรวจสอบความปลอดภยัของ
บริเวณท่ีจดัเก็บถงับรรจุไซโคลเพนเทนขนาด 
200 ลิตร 

ปีละ 2 คร้ัง เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัของ
ผูป้ระกอบการ 

การตรวจสอบก่อนการเดินเคร่ืองฉีดโฟมโดยใช้
แบบตรวจสอบก่อนการเดินเคร่ืองฉีดโฟม 
(ภาคผนวก ง) 

หลงัจากติดตั้งและส่งมอบ
เคร่ืองมือ/อปุกรณ์ 

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัของ
ผูป้ระกอบการ 

การตรวจสอบก่อนการด าเนินการผลิต  
(Pre-start up audit) 

หลงัจากติดตั้งเคร่ืองมือ
และส่งมอบ/อุปกรณ์ และ
การตรวจสอบก่อนการ
เดินเคร่ืองฉีดโฟม 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

รายงานการด าเนินการตามแผนการบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มโดยใชแ้บบฟอร์มท่ีอยูใ่นภาคผนวก จ 

ภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ี
ติดตั้งและส่งมอบ
เคร่ืองมือ/อปุกรณ์ 

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัของ
ผูป้ระกอบการ 

การตรวจสอบหลงัการด าเนินการผลิต 
(Post- start up audit) 

ภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ี
ติดตั้งและส่งมอบ

เคร่ืองมือ/อปุกรณ์ และ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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ตวัช้ีวดั ตารางเวลา หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบ 
หลงัจากท่ีไดรั้บรายงาน

การด าเนินการตามแผนการ
บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
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ภาคผนวก ฉ ข้อแนะน าด้านส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของธนาคารโลก 
 

สามารถคน้หารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์
 
 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/554e8d80488658e4b76af76a6515bb18/Final%2B-
%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES 

 
 
 

  

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/554e8d80488658e4b76af76a6515bb18/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/554e8d80488658e4b76af76a6515bb18/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES
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ภาคผนวก ช แผนผงัของชุดฉีดโฟม 
 

แผนผงัการผลิตโฟมเดิมท่ีใช ้HCFC-141b และระบบท่ีจะใชH้FC245fa ในหอ้งท่ีออกแบบใหมี้หอ้งเก็บในระบบท าความ
เยน็ 
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แผนผงัการผลิตโฟมท่ีใชไ้ซโคลเพนเทน ท่ีออกแบบใหมี้ท่ีเก็บและหอ้ง Premixing  
 

 
 

อา้งอิง :  แผนผงัท่ีแสดงดา้นบนเป็นเอกสารท่ีถูกจดัท าข้ึนจากผูช้  านาญการดา้นการป้องกนัเพลิงไหมจ้ากธนาคารโลก  
การตั้งระบบโพลียรีูเทนโฟมในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2556  
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ภาคผนวก ซ เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคม ี
  
หมายเหตุ : ขอ้มูลเหล่าน้ีน ามาจากตน้ฉบบัท่ีเป็นภาษาองักฤษของเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัสารเคมี (Material Safety 
Data Sheet- MSDS) ท่ีจดัท าข้ึนโดยผูผ้ลิตของสารเคมีแต่ละชนิด ซ่ึงการจดัโครงสร้างของเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั
สารเคมี (MSDS) ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงไดจ้ดัมีการแปลเป็นภาษาไทยแนบมากบักรอบแผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มฉบบัน้ี 
 
รายละเอียดของค าศพัทท่ี์อยูใ่นเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัสารเคมี (MSDS) สามารถคน้หาไดจ้ากฐานขอ้มูลของสารเคมีท่ี
ปรากฎอยูใ่นเวบ็ไซตข์องของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
http://msds.pcd.go.th/definition.html  
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เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี  
ไซโคลเพนเทน 

 
เอกสารน้ีจดัท าข้ึน เม่ือวนัท่ี 25.03. 2011 ฉบบัท่ี 1.21 GB/ E SDS No.257 

  ฉบบัแกไ้ข วนัท่ี 25.05.2010 หนา้ 1/6 
 

ส่วนที ่1 ตวับ่งช้ีของสาร /ของผสมและบริษัททีด่ าเนินการ  
 
1.1.  ตวับ่งช้ีผลติภัณฑ์  
 ช่ือผลิตภณัฑ ์    ไซโคลเพนเทน (Cyclo-pentane) 
 EC No (from EINECS):    206-016-6 
 CAS No:     287-92-3 
 Index-Nr.     601-030-00-2 
 
 สูตรเคมี     C5H10 
 REACH Registration number:  01-2119463053-47 
 
1.2.  การใช้ตวับ่งช้ีของสาร หรือของผสมทีเ่กีย่วข้องและการใช้ข้อแนะน าตามตวับ่งช้ีนั้น  
 อุสาหกรรมและวชิาชีพ ประเมินความเส่ียงก่อนการใชง้าน  
 ค าแนะน าทีถู่กใช้ 
 ผูบ้ริโภคเป็นผูใ้ช ้ 
 
1.3.  รายละเอยีดของบริษัทผู้จดัหาเอกสารข้อมูลความปลอดภัย  

BOC, Priestley Road, Worsley, Manchester M28 2UT 
E-Mail Address ReachSDS@boc.com 

 
1.4.  หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 

ฉุกเฉินติดต่อ (24 ชัว่โมง): 0800 111 333 
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ส่วนที ่2: การช้ีบ่งอนัตราย 
 
2.1.  การจดัประเภทของสารหรือของผสม  

Classification acc. to Regulation (EC) No:  1272/2008/EC (CLP/GHS) 
ของเหลวไวไฟ    Flam. Liq. 2 – Highly flammable  liquid and vapour. 
ผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติในน ้ าระยะยาว   3 – เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติในน ้ าในระยะยาว  
 
Classification acc. to Directive 67/548/EEC & 1999/45/EC: 
F; R11 | R52-53 
ไวไฟมาก 
อนัตรายต่อส่ิงมีชีวติในน ้ า  
อาจก่อผลกระทบเป็นผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มในน ้ า  
มีความเส่ียงต่อคนและส่ิงแวดลอ้ม  
การสมัผสักบัของเหลวจะไดรั้บบาดเจบ็จากความเยน็จดั  

 
2.2.  ฉลาก – ภาพทีใ่ช้บนฉลาก 
 

 
 

ถอ้ยค าท่ีใชส่้งสญัญาณ: อนัตราย 
 
 ข้อความแสดงความอนัตราย 

H225   เป็นของเหลวและไอระเหยท่ีไวไฟมาก 
H412   เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติในน ้ า มีผลตกคา้งระยะยาว 

 
 ข้อความเพือ่เตอืนให้ระมดัระวงัและป้องกนั 

P210   เก็บใหห่้างจากความร้อน/ เปลวไฟ /พ้ืนผิวร้อน -หา้มสูบบุหร่ี 
P240   เช่ือมต่อกบัสายดิน/ สายถ่ายเทประจุ ระหวา่งภาชนะบรรจุและส่ิงรองรับ 
P243   ใชม้าตรการป้องกนัการเกิดประจุไฟฟ้าสถิต 
P273   หลีกเล่ียงการปล่อยออกสู่สภาพแวดลอ้ม 
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 ข้อความเพือ่เตอืนให้ระมดัระวงั วธีิการตอบสนอง 
P233   ปิดฝาของภาชนะบรรจุใหมิ้ดชิด 
P241   ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า  ระบบระบายอากาศ  อุปกรณ์แสงสวา่ง ท่ีเป็นแบบป้องกนัการระเบิด 
P242   ใชเ้คร่ืองมือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประกายไฟ 
P280   สวมใส่ถุงมือ เส้ือผา้ เคร่ืองป้องกนัใบหนา้ ดวงตา  
P303/361/353  หากสมัผสัถูกผิวหนงั หรือผม ใหถ้อดเส้ือผา้ท่ีเปรอะเป้ือนออกใหห้มด ลา้งดว้ยน ้ าสะอาด

มากๆ 
P370/378  ในกรณีท่ีเกิดไฟไหม ้ใชโ้ฟมหรือถงัดบัเพลิงประเภทผงเคมีแหง้ในการดบัไฟ 

 
 ข้อความเพือ่เตอืนให้ระมดัระวงัในการจดัเกบ็ 

P403/235  ควรจดัเก็บในท่ีซ่ึงมีอากาศถ่ายเทสะดวกและเยน็  
 
 ข้อความเพือ่เตอืนให้ระมดัระวงั ในการก าจดัท าลาย 

P501   ก าจดัท าลายภาชนะบรรจุสารเคมีใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฏหมาย 
 
2.3.  อนัตรายอืน่ 

การสมัผสัของเหลว จะท าใหเ้กิดบาดแผลจากความเยน็จดั การสมัผสัซ ้ าๆ อาจท าใหผ้ิวหนงัแหง้และแตก 
 
ส่วนที ่3: ส่วนผสม/ ข้อมูลของส่วนผสม  

สสาร / ของผสม:  สสาร 
 
3.1.  สสาร 

CAS No:    287-92-3 
Index-Nr.:    601-030-00-2 
EC No (from EINECS):   206-016-6 
REACH Registration number:  01-2119463053-47 
ไม่มีส่วนผสมอ่ืนใด หรือมีส่ิงเจือปนท่ีจะท าใหก้ารจดัประเภทของสารตอ้งเปล่ียนไป  
 

3.2.  ของผสม 
ไม่เก่ียวขอ้ง 
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ส่วนที ่4: การปฐมพยาบาล  
 
4.1.  วธีิการปฐมพยาบาล 
 

ข้อมูลส าหรับการปฐมพยาบาลทัว่ไป 
  น าผูป่้วยออกจากบริเวณท่ีมีการปนเป้ือน โดยสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบพกพา และให้ความอบอุ่นแก่
ผูป่้วย เรียกหน่วยแพทย ์และใชเ้คร่ืองช่วยหายใจถา้ผูป่้วยหยดุหายใจ 
 
การปฐมพยาบาล หากสูดดมเข้าไป 
  น าผูป่้วยออกจากบริเวณท่ีมีการปนเป้ือน โดยสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบพกพา และให้ความอบอุ่นแก่
ผูป่้วย เรียกหน่วยแพทย ์และใชเ้คร่ืองช่วยหายใจถา้ผูป่้วยหยดุหายใจ 
 
 
การปฐมพยาบาล หากเข้าตา 
  ในกรณีท่ีเกิดบาดแผลเน่ืองจากความเยน็จดั ใหใ้ชน้ ้ าพน่ เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15 นาที ใชน้ ้ าเกลือส าหรับ
 ลา้งแผล ถอดเส้ือผา้ท่ีเปรอะเป้ือนออก ใชน้ ้ าช าระลา้งส่วนท่ีไดรั้บบาดเจ็บอยา่งนอ้ย 15 นาที ขอความช่วยเหลือ
จากแพทย ์ลา้งตาดว้ยน ้ ามากๆ อยา่งนอ้ย 15 นาที 
 
การปฐมพยาบาล หากกลนืกนิเข้าไป 
  หา้มใหผู้ป่้วยด่ืมส่ิงใดหากหมดสติ และหา้มท าใหผู้ป่้วยอาเจียน รีบน าส่งแพทยท์นัที 

 
4.2.  อาการแบบเฉียบพลนัและแบบเรื้อรังทีส่ าคญัทีสุ่ด 

  ในบริเวณท่ีมีความเขม้ขน้ของไซโคลเพนเทนสูงอาจท าให้ขาดอากาศได ้อาจเกิดอาการเสียการทรงตวั 
หมดสติ  ผูป่้วยอาจไม่รู้สึกถึงอนัตรายจากการขาดอากาศ ในท่ีซ่ึงมีความเขม้ขน้ของไซโคลเพนเทนต ่าอาจท าให้เกิดผลต่อ
ระบบประสาท ไดแ้ก่ อาการวงิเวยีนศีรษะ ปวดหวั และเสียการควบคุมของร่างกาย 
 
4.3.  ส่ิงบอกเหตุให้ต้องรีบน าส่งแพทย์โดยเร็ว 
  ใหรี้บน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลทนัที 
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ส่วนที ่5: การดบัเพลงิ 
 
5.1.  สารทีใ่ช้ดบัเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม ใชถ้งัดบัเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด ์ น ้ า  โฟม หรือ ผงเคมีแหง้ ในการดบัไฟ 
สารดบัเพลงิทีไ่ม่เหมาะสม หา้มฉีดน ้ าเป็นล า 

 
5.2.  อนัตรายเฉพาะทีจ่ะเกดิขึน้จากสารหรือของผสม  

 อนัตรายเฉพาะ การตกอยูท่่ามกลางเพลิงไหมอ้าจจะท าใหภ้าชนะบรรจุเกิดการแตก /ระเบิด  
 ส่วนผสมอนัตรายหากเกดิการเผาไหม้ หากเกิดไฟไหมอ้าจจะท าใหเ้กิดฟมูท่ีมีความเป็นพิษและกดั กร่อนความ

ร้อนท าใหเ้กิดการสลายตวัเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์
 
5.3.  ค าแนะน าส าหรับนักผจญเพลงิ- วธีิการเฉพาะ   

  หากท าได้ ให้หยุดย ั้งการไหลของผลิตภัณฑ์ เคล่ือนยา้ยภาชนะบรรจุออกไปให้ห่าง ฉีดน ้ าหรือ
 โฟมหล่อเยน็ อยา่พยายามดบัเปลวไฟเวน้เสียแต่วา่จ าเป็นตอ้งท า อาจเกิดการระเบิดไดเ้องหรือเกิดลุกติดไฟซ ้ าข้ึน
 ได ้ดบัไฟและป้องกนัน ้ าจากการดบัเพลิงไหลลงไปปนเป้ือนในรางระบายน ้ าท้ิง  
 

อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรับนักผจญเพลงิ  
  ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดินหายใจท่ีมีถงัอากาศแบบพกพาและสวมชุดป้องกนัสารเคมี ชุดส าหรับ

 นักผจญเพลิง (ประกอบด้วย หมวก รองเท้าบูท และถุงมือ) ต้องได้มาตรฐาน EN 469 ซ่ึงให้การปกป้อง
 ระดบัพ้ืนฐานส าหรับการควบคุมสถานการณ์สารเคมีทัว่ไป (Guideline: EN 469:2005: Protective clothing for 
 fire-fighters  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสมรรถนะของอุปกรณ์ป้องกนั) 
 
ส่วนที ่6  มาตรการควบคุม การหกร่ัวไหลโดยอุบตัเิหต ุ
 
6.1.  ข้อควรระวงัส าหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกนัและขั้นตอนระงบัเหตุฉุกเฉิน   

ใหค้  านึงถึงวา่บรรยากาศมีความเส่ียงท่ีจะระเบิดได ้อพยพคนออกจากพ้ืนท่ีและแน่ใจวา่มีอากศถ่ายเทเพียงพอ 
สวมเคร่ืองช่วยหายใจแบบพกพาเม่ือเขา้ไปในบริเวณนั้น ยกเวน้พ้ืนท่ีนั้นปลอดภยัก าจดัแหล่งท่ีจะก่อใหเ้กิดการ
จุดติดไฟ ป้องกนัสารเคมีร่ัวไหลลงรางระบายน ้ า ชั้นใตดิ้น บ่อ หรือพ้ืนท่ีซ่ึงการสะสมจะเป็นอนัตราย  

 
6.2.  ข้อควรระวงัส าหรับส่ิงแวดล้อม พยายามหยดุการร่ัวไหล 
 
6.3.  วธีิการและวสัดุทีใ่ช้ส าหรับกกักนัและท าความสะอาด  
 ระบายอากาศพ้ืนท่ีนั้น ดูแลใหส่ิ้งท่ีจะก่อใหเ้กิดการจุดติดไฟอยูห่่างๆ (รวมถึงการเกิดประจุไฟฟ้าสถิต) 
 อพยพคนออกจากพ้ืนท่ี ป้องกนัการระเหยโดยฉีดโฟมปกคลุมไว ้ซบัของเหลวท่ีหกร่ัวไหลดว้ยวสัดุอนินทรีย ์เช่น 
 ทรายละเอียด ผงอิฐ เป็นตน้ ใส่วสัดุดูดซบัท่ีใชแ้ลว้ลงในภาชนะปิดสนิท ติดต่อผูก้  าจดัขยะของเสียอนัตราย   
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6.4.  อ้างองิถงึส่วนอืน่ๆ ดูส่วนท่ี 8 และ 13 
 
ส่วนที ่7 การขนย้ายและการจดัเกบ็  
 
7.1.  ข้อควรระวงัส าหรับการขนย้ายทีป่ลอดภัย 

  เฉพาะผูท่ี้มีประสบการณ์และไดรั้บการอบรมมาอยา่งดีแลว้เท่านั้น ท่ีควรจะตอ้งจดัการกบัผลิตภณัฑน้ี์  
สารน้ีตอ้งไดรั้บการจดัการใหเ้ป็นไปตามระเบียบปฏิบติัดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภยัท่ีดี  
หลีกเล่ียงการสมัผสัถูกผิวหนงั ใชอุ้ปกรณ์ท่ีก าหนดไวใ้หเ้หมาะสมกบัความดนัและอุณหภูมิของผลิตภณัฑน้ี์
เท่านั้น  ติดตอ่ผูจ้ดัจ าหน่ายหากมีขอ้สงสยัใดๆ ควรใชค้วามระมดัระวงัเป็นอยา่งมาก ในการป้องกนัไฟฟ้าสถิต  
ตรวจสอบใหแ้น่วา่อุปกรณ์ต่างๆ มีสายดินอยา่งเพียงพอ  เป่าไล่อากาศออกจากระบบ ก่อนจะมีการปล่อย
ผลิตภณัฑเ์ขา้ระบบ หา้มสูบบุหร่ี ระหวา่งการขนถ่ายผลิตภณัฑ ์ ประเมินความเส่ียงของการเกิดบรรยากาศท่ีอาจ
เกิดการระเบิดได ้  และดูความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ท่ีป้องกนัการระเบิด  พิจารณาใชเ้คร่ืองมือท่ีไม่ก่อใหเ้กิด
ประกายไฟ  ตอ้งมัน่ใจวา่อุปกรณ์ต่างๆไดรั้บการตรวจสอบการร่ัวไหล (อยา่งสม ่าเสมอ) ก่อนใชง้าน  ท าตาม
ค าแนะน าในการขนถ่ายจากผูจ้ดัจ าหน่าย ป้องกนัการดูดน ้ ากลบัเขา้ไปในภาชนะบรรจุ  หา้มเติมสารกลบัเขา้ไปใน
ภาชนะบรรจุ  ป้องกนัถงับรรจุจากความเสียหายทางกายภาพ  หา้มลาก กล้ิง เล่ือนหรือโยน เม่ือตอ้งขนยา้ยถงัแม้
ในระยะสั้นๆ ควรใชร้ถเขน็ (ลอ้เล่ือน รถลาก เป็นตน้) ท่ีออกแบบมาส าหรับการขนยา้ยถงั ใส่ฝาครอบวาลว์ 
จนกวา่จะมีการผกูยดึถงักบัผนงัหรือมา้ หรือสถานท่ีตั้งถงัและพร้อมใชง้านแลว้  หากพบปัญหาในการเปิดปิด
วาลว์ ใหติ้ดต่อผูจ้ดัจ าหน่าย อยา่พยายามซ่อมหรือดดัแปลงวาลว์หรืออุปกรณ์ความปลอดภยั ควรแจง้ผูจ้  าหน่าย 
หากพบวาลว์ช ารุดทนัที ดูแลทางออกของวาลว์ใหส้ะอาด โดยเฉพาะตอ้งไม่มีน ้ ามนั หรือน ้ าเป้ือนอยู ่ใส่ปลอกปิด
วาลว์หรือปลัก๊ และฝาปิดถงัทนัที ท่ีถอดสายต่ออกจากอุปกรณ์  ปิดวาลว์หลงัจากใชง้านภาชนะบรรจุและเม่ือเป็น
ถงัเปล่า แมว้า่ยงัต่อสายเขา้สู่อุปกรณ์อยูก็่ตาม อยา่พยายามถ่ายเทผลิตภณัฑจ์ากถงัใบหน่ึงไปสู่ถงัใบอ่ืน อยา่ใช้
อุปกรณ์ท่ีมีเปลวไฟ หรืออุปกรณ์ท่ีใหค้วามร้อนดว้ยไฟฟ้า เพ่ือท าใหมี้แรงดนัเพ่ิมข้ึนในภาชนะบรรจุ อยา่แกะ
ฉลากหรือท าใหเ้ลอะเลือนบนฉลาก ท่ีติดมาโดยผูผ้ลิตจ าหน่าย เพ่ือการช้ีบ่งส่ิงท่ีบรรจุอยูใ่นถงันั้นๆ      
 

7.2.  สภาพสถานทีจ่ดัเกบ็ทีป่ลอดภัย รวมถึงสารทีเ่ข้ากนัไม่ได้  
  ท าตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายทอ้งถ่ิน เก่ียวกบัการจดัเก็บภาชนะบรรจุ แยกเก็บจากก๊าซออกซิแดนท์
และสารออกซิแดนทอ่ื์นๆในท่ีจดัเก็บเก็บภาชนะบรรจุในท่ีซ่ึงมีอุณหภูมิต ่ากวา่ 49 องศาเซลเซียส ในท่ีมีการถ่ายเท
อากาศดี  ควรเก็บภาชนะบรรจุในแนวตั้ ง และผูกรัดเพ่ือป้องกันล้ม  ภาชนะท่ีถูกจัดเก็บไวต้้องได้รับการ
ตรวจสอบเป็นประจ า เพ่ือตรวจหาการร่ัวไหล ตอ้งมีฝาครอบวาวลห์รือฝาปิด สถานท่ีเก็บตอ้งห่างจากบริเวณท่ีมี
ความเส่ียงจากไฟไหม ้และห่างจากแหล่งความร้อนและประกายไฟ เก็บให้ห่างจากวสัดุท่ีติดไฟได ้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ทุกชนิดในท่ีเก็บตอ้งไดม้าตรฐานส าหรับการป้องกนัการระเบิด ภาชนะบรรจุตอ้งไม่ถูกเก็บในท่ีซ่ึงง่ายต่อการผุ
กร่อน 

 
7.3.  วธีิการใช้งานพเิศษ 
  ไม่มี 
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ส่วนที ่8: การป้องกนัการสัมผสั/ อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล  
 
8.1.  ตวัแปรส าหรับการควบคุม  

Exposure limit value 
Value type value Note:  TWA 600 ppm (AIHA) 
DNEL not available 
PNEC not available 

 
8.2.  มาตรการป้องกนัการสัมผสั 

  
 มาตรการควบคุมทางวศิวกรรมทีเ่หมาะสม  

  ควรท าการประเมินความเส่ียง และท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในแต่ละพ้ืนท่ีซ่ึงมีการใชผ้ลิตภณัฑ ์และเพื่อ
เลือกใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลใหเ้หมาะกบัระดบัความเส่ียง  

   ควรพิจารณาถึงค าแนะน าต่อไปน้ี ควรติดตั้งเคร่ืองตรวจจบัก๊าซ เม่ือปริมาณของก๊าซ/ไอระเหย ไวไฟ
อาจร่ัวออกมา สารน้ีต้องได้รับการจัดการในลักษณะท่ีสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติเ ก่ียวกับสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความปลอดภยั ควรพิจารณาระเบียบปฏิบติัในการขออนุญาตท างาน เช่น กิจกรรมในการซ่อม
บ ารุง ระบบท่ีอยูใ่ตค้วามดนั ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบเป็นประจ าเพ่ือดูการร่ัวไหล ตอ้งจดัใหมี้ระบบระบายอากาศ
ทั้งแบบทัว่ไปและแบบเฉพาะท่ี รักษาระดบัความเขม้ขน้ของใหต้ ่ากวา่ ขีดจ ากดัดา้นอาชีวอนามยัในการสมัผสั  

 
 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล  
 
 อุปกรณ์ป้องกนัดวงตาและใบหน้า  
   ป้องกนัดวงตา ใบหนา้จากการสมัผสักบัของเหลวท่ีกระเซ็น สวมกระจงัหนา้เม่ือท าการเทหรือถอดสาย

ต่อออก สวมแวน่นิรภยั แวน่ครอบตา หรือกระจงัหนา้ท่ีไดม้าตรฐาน  EN 166 ควรสวมใส่เพ่ือหลีกเล่ียงการสมัผสั
กบัการหกกระเซ็นของของเหลว  

  ควรสวมหนา้กากแบบครอบเต็มหนา้ ตามค าแนะน าใน EN: EN 136 อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดิน
 หายใจ หนา้กากครอบเตม็หนา้ ขอ้ก าหนดในการทดสอบและท าเคร่ืองหมาย  
 
 การป้องกนัผวิหนัง 
 
 การป้องกนัมอื   
  สวมถุงมือท่ีมีฉนวนกนัความเยน็  
  ค าแนะน าใน EN 511 ถุงมือป้องกนัความเยน็ ถุงมือท างานและรองเทา้นิรภยัเม่ือตอ้งขนยา้ยถงั  
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 การป้องกนัร่างกาย  
  ป้องกนัดวงตา ใบหนา้ และผิวหนงัจากการสมัผสักลัผลิตภณัฑ ์สวมใส่ชุดกนัสารเคมีท่ีใชส้ าหรับการ
ตอบสนองเหตุฉุกเฉิน อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรับร่างกายตอ้งเลือกใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะงาน
และความเส่ียงท่ีก าลงัเผชิญอยู ่

  ค าแนะน า EN 943: ชุดป้องกนัอนัตรายจากของเหลว และสารเคมีท่ีเป็นก๊าซ เป็นละอองและอนุภาค
 ของแขง็  
 
 การป้องกนัอืน่ๆ 
  สวมเส้ือผา้ท่ีทนไฟ หรือลุกไหมช้า้ ใชค้วามระมดัระวงัเพ่ือป้องกนัไฟฟ้าสถิต สวมถุงมือและรองเทา้
 นิรภยั เม่ือตอ้งขนยา้ยถงั ISO 20345 อุปกรณ์ป้องกนัเทา้  
 
 การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ  
   เก็บอุปกรณ์เคร่ืองช่วยหายใจแบบพกพา ป้องกนัระบบทางเดินหายใจ ท่ีมีถงัอากาศ แบบพกพา ให้

พร้อมใชง้านในกรณีฉุกเฉิน ใชอุ้ปกรณ์น้ีในท่ีซ่ึงสารมีความเขม้ขน้สูง การเลือกใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัตรายต่อระบบ
ทางเดินหายใจ จะตอ้งข้ึนอยู่กบั ระดบัขีดจ ากดัการสัมผสั อนัตรายของผลิตภณัฑ์ และขอ้จ ากดัจากสภาพการ
ท างาน เม่ือผลการประเมินความเส่ียงระบุใหใ้ช ้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายต่อทางเดินหายใจจึงสามารถน ามาใชไ้ด ้ 

 ค าแนะน า  
  EN 136: อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายต่อระบบทางเดินหายใจ หนา้กากแบบครอบเต็มหนา้ ขอ้ก าหนดใน
 การทดสอบและการท าเคร่ืองหมาย ไสก้รอง AX 
 ค าแนะน า  
  EN 14387: อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ไส้กรองก๊าซและไส้กรองรวม ขอ้ก าหนด
 ในการทดสอบและการท าเคร่ืองหมาย   
 
 มาตรการควบคุมการสัมผสัในสภาพแวดล้อม  

  อา้งอิงถึงขีดจ ากัดท่ีก าหนดไวโ้ดยกฏหมายท้องถ่ิน ในการท่ีจะปล่อยออกสู่บรรยากาศ ดูส่วนท่ี 13 
ส าหรับวิธีการเฉพาะส าหรับการบ าบดัของเสียท่ีเกิดจากการปนเป้ือนผลิตภณัฑ์ ไม่ตอ้งมีมาตรการบริหารความ
เส่ียงเฉพาะท่ี นอกเหนือไปจากระเบียบปฏิบติัดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภยั จดัให้มีการระบาย
อากาศท่ีเพียงพอทั้งแบบทัว่ไปและแบบเฉพาะท่ี  

 
ส่วนที ่9 คุณสมบตัทิางกายภาพและคุณสมบัตทิางเคม ี
 
9.1.  ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัคุณสมบัตทิางกายภาพและคุณสมบัตทิางเคม ี

ข้อมูลทัว่ไป 
ลกัษณะภายนอก/สี  ของเหลว ไม่มีสี  
กลิน่   จางๆ มีคุณสมบติัในการเตือนภยัต ่า เม่ือมีความเขม้ขน้ต ่าๆ   
ขีดจ ากดัต า่สุดของการได้กลิน่ ไม่ดีพอท่ีจะใชใ้นการเตือนวา่เกินระดบัความเขม้ขน้ในการสมัผสั  
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จุดหลอมเหลว  -94  องศาเซลเซียส 
จุดเดอืด    49 องศาเซลเซียส 
จุดวาบไฟ  นอ้ยกวา่ -39 องศาเซลเซียส 
ช่วงของความไวไฟ  1,1 %(V) – 8,7 %(V) 
ความดนัไอ 20 °C:   0,35 บาร์ 
ความหนาแน่นของก๊าซ 2,4 
การละลายได้ในน า้  156 มก./ล. ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
Partition coefficient: n-octanol/water:  No data available 
อุณหภูมทิีต่ดิไฟได้เอง   361 องศาเซลเซียส 
น า้หนักโมเลกลุ   70.14  กรัม/โมล 
ความถ่วงจ าเพาะ ของเหลว  0.7 

 
9.2.  ข้อมูลอืน่ๆ 
  ก๊าซ/ไอระเหย หนกักวา่อากาศ อาจสะสมในท่ีอบัอากาศ โดยเฉพาะบริเวณเหนือระดบัพ้ืนดิน  
 
ส่วนที ่10 ความอยู่ตวัและความไวปฏิกริิยา  
 
10.1.  ความไวปฏิกริิยา   
  ไม่ท าปฏิกิริยาในสภาพปกติ  
 
10.2.  ความอยู่ตวัทางเคม ี 

อยูต่วัในสภาพปกติ  
 
10.3.  โอกาสเกดิการท าปฏกิริิยาทีเ่ป็นอนัตราย  
  อาจเกิดบรรยากาศท่ีเส่ียงต่อการระเบิดได ้ท าปฏิกิริยารุนแรงกบัสารออกซิแดนท ์ 
 
10.4.  สภาพการณ์ทีต้่องหลกีเลีย่ง  
  เก็บใหห่้างจาก ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ พ้ืนผิวร้อน หา้มสูบบุหร่ี  
 
10.5.  สารทีเ่ข้ากนัไม่ได้   
  อากาศ และสารออกซิไดเซอร์  
 
10.6.  สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั  
  ในสภาวะปกติของการเก็บและใช ้ไม่เกิดการสลายตวัเป็นสารท่ีมีอนัตราย หากตกอยู่ในกองไฟ จะ
 สลายตวัเป็นฟมูท่ีเป็นพิษ กดักร่อน สลายตวัได ้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์ 
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ส่วนที ่11: ข้อมูลเกีย่วกบัความเป็นพษิ  
 
11.1.  ข้อมูลเกีย่วกบัผลกระทบจากความเป็นพษิ  
 
 ผลกระทบแบบเฉียบพลนั ทางปาก  

 Value:  LD50 
Species:  หนูขนาดใหญ่ 
Value in non-standard unit:  11.400 มก./กก. 

 
 ผลกระทบแบบเฉียบพลนั ทางการหายใจ  

Value:  LC50 
Species:  Mouse 
Exposure time:  2  ชม. 
Value in non-standard unit:  106 มก./ล. 
Value:  LC50 
Species:  หนูขนาดใหญ่ 
Value in non-standard unit:  106.000 ตารางเมตร 
 

 ผลกระทบแบบเฉียบพลนั ทางผวิหนัง 
  Not available 

 
 ผลกระทบแบบเฉียบพลนั ทางอืน่ๆ  

  อาจท าใหเ้กิดอาการปอดบวม หากกลืนหรือเขา้สู่ทางเดินหายใจ  
 
 การระคายเคอืงผวิหนัง 

  ระคายเคืองผิวหนงั การสมัผสัซ ้ าๆ จะท าใหผ้ิวหนงัแหง้ หรือแตก อาจก่อให้เกิดผิวหนงัอกัเสบโดยการ
 สมัผสัท่ีผิวหนงั  
 
 การระคายเคอืงตา 
  ระคายเคืองตา อาจก่อใหเ้กิดอการไม่สบายท่ีตาปานกลาง  
 
 การกระตุ้นให้เกดิความไวต่อส่ิงแปลกปลอม  
  ไม่มีขอ้มูล 
  

การได้รับสารทีค่วามเข้มข้นทีเ่ป็นพษิ  
  กดการเพ่ิมของน ้ าหนกั  
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 ผลการประเมนิการกลายพนัธ์ุ  
  ไม่มีขอ้มูล 
 
 ผลการประเมนิการก่อมะเร็ง 
  ไม่มีหลกัฐานการก่อมะเร็ง 
 
 ผลการประเมนิการเป็นพษิต่อระบบสืบพนัธ์ุ 
  ไม่มีขอ้มูล 
 
 ผลการประเมนิการเป็นพษิต่อตวัอ่อน 
  ไม่มีขอ้มูล 
 
 ประสบการณ์ทีม่นุษย์ได้รับสัมผสั  
  มีอาการ เวยีนหวั ปวดหวั คล่ืนใส ้ไม่รู้สึกตวั ระคายเคืองต่อเยือ่เมือก และไอแหง้ๆ  
 
ส่วนที ่12 ข้อมูลเกีย่วกบัระบบนิเวศน์  
 
12.1.  ความเป็นพษิ อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบระยะยาวต่อส่ิงมีชีวติในส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูใ่นน ้ า  
 
 ความเป็นพษิแบบเฉียบพลนัและแบบเรือ้รังต่อปลา  

สปีชีส์: Coho salmon (Oncorhynchus kisutch) 
ระยะเวลาสมัผสั  24  ชม. 
Value type:   LC50 
Value in standard unit mg/l:  >100 มก./ล. 

 
 ความเป็นพษิแบบเฉียบพลนัและแบบเรือ้รังต่อสัตว์มกีระดูกสันหลงัในน า้ 

สปีชีส์: Crustaceans (ตระกลูสตัวข์าปลอ้ง) 
ระยะเวลาสมัผสั  24 ชม. 
Value type:  EC50 
Value in standard unit mg/l:  19.6 มก./ล. 

 
 ความเป็นพษิแบบเฉียบพลนัและแบบเรือ้รังต่อพชื  

สปีชีส์: Algae (สาหร่าย) 
ระยะเวลาสมัผสั  3 ชม. 
Value type:   EC50 
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Value in standard unit mg/l:  116 มก./ล. 
 
12.2.  ความคงทนและการสลายตวั  

 การสลายตวัโดยชีวภาพ   0% 
ระยะเวลา   4 วนั 

 
12.3.  แนวโน้มในการสะสมในส่ิงมชีีวติ 
  Bioaccumulation:  log Kow = 3 
  เพราะค่าสมัประสิทธ์ิการกระจายตวัของสารในชั้นดิน (log Kow) การสะสมในส่ิงมีชีวิตในดินไม่น่าจะ
 เกิดข้ึน  
 
12.4.  การเคลือ่นย้ายในช้ันดนิ 
  ลอยบนผิวหนา้ของน ้ า ระเหยภายในหน่ึงวนัจากผิวน ้ าหรือผิวดิน  
 
12.5.  ผลการประเมนิค่า PBT และ vPvB  
  ไม่มีขอ้มูล 
 
12.6.  ผลเสียอืน่ๆ  
  ไม่มี 
 
ส่วนที ่13 ข้อควรพจิารณาในการก าจดัท าลาย  
 
13.1.  วธีิการบ าบดัของเสีย 

 ห้ามปล่อยออกสู่พ้ืนท่ีซ่ึงเส่ียงต่อการเกิดการระเบิดในบรรยากาศได้ ของเสียควรปล่อยผ่านปล่องแฟร์ 
โดยมีหวัเผาท่ีเหมาะสมและมีตวักนัไฟยอ้น  ก๊าซพิษซ่ึงมีความกดักร่อนจะเกิดข้ึนระหวา่งการเผาไหม ้ควรบ าบดั
อากาศก่อนท่ีจะปล่อยออก หา้มปล่อยสารน้ีออกไปในท่ีซ่ึงก๊าซมนัจะสมและเกิดอนัตราย ติดต่อผูจ้ดัจ าหน่ายเพ่ือ
ขอขอ้มูลท่ีตอ้งการ  

 
ส่วนที ่14 การขนส่ง 
 
ADR/RID 
14.1.  UN number: 1146 
 
14.2.  UN proper shipping name: CYCLOPENTANE 
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14.3.  การจ าแนกประเภทของอนัตรายในการขนส่ง   
ประเภท   3 
Classification Code:  F1 
ฉลาก   3 
Hazard number:   33 
Emergency Action Code:  3YE 
Tunnel code: (D/E) 

 
14.4.  Packing group (Packing Instruction): II 
 
14.5.  Environmental hazards: Environmentally Hazardous 
 
14.6.  Special precautions for user: None 
 
IMDG 
14.1.  UN number:  1146 
 
14.2.  UN proper shipping name: CYCLOPENTANE 
 
14.3.  Transport hazard class(es) 

ประเภท   3 
ฉลาก   3 
EmS:    FE, SD 

 
14.4.  Packing group (Packing Instruction) II 
 
14.5.  Environmental hazards: Environmentally Hazardous 
 
14.6.  Special precautions for user: None 
 
14.7.  Transport in bulk according to Annex II of 
 

MARPOL73/78 and the IBC Code 
Substance name:    CYCLOPENTANE 
Ship type required:    2 
Pollution category:    Y 
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IATA 
14.1.  UN number:   1146 
 
14.2.  UN proper shipping name: CYCLOPENTANE 
 
14.3.  Transport hazard class(es) 
 Class:     3 
 Labels:     3 
 
14.4.  Packing group (Packing Instruction) II 
 
14.5.  Environmental hazards: Environmentally Hazardous 
 
14.6.  Special precautions for user: None 
 
ข้อมูลอืน่ๆส าหรับการขนส่ง  
 
 หลีกเล่ียงการขนส่งบนยานพาหนะท่ีไม่มีการแยกส่วนระหวา่งหอ้งคนขบักบัส่วนท่ีบรรทุกสมัภาระ  
 
 ตอ้งมัน่ใจว่าคนขบัรถ รู้ถึงอนัตรายและรู้วิธีการปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึน ก่อนการขนส่งตอ้งตรวจสอบว่า
ภาชนะทุกใบมีฝาปิดอยา่งแน่นหนา   
 
 ตอ้งมัน่ใจวา่วาวลบ์นถงัทั้งหมด ปิดและไม่มีการร่ัว ตอ้งมัน่ใจวา่ท่ีทางออกของวาวลทุ์กจุดมีท่ีอุด หรือปลัก๊อยา่ง
แน่นหนา  
 
 ตอ้งมัน่ใจวา่เคร่ืองป้องกนัวาลว์ใส่ไวอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 
 ตอ้งมัน่ใจวา่การระบายอากาศเพียงพอ  
 
 ตอ้งมัน่ใจวา่เป็นไปตามกฎหมาย  
 
ส่วนที ่15 ข้อก าหนดทางกฎหมาย  
 
15.1.  กฎหมายด้านความปลอดภัย สุขภาพและส่ิงแวดล้อมทีม่ผีลโดยเฉพาะส าหรับสารนี ้ 
 ของผสม คลอบคลุม Seveso Directive 96/82/EC 
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15.2.  การประเมนิความปลอดภัยของสารเคม ีไม่ไดด้ าเนินการ 
 
ส่วนที ่16 ข้อมูลอืน่ๆ 
 
 ควรตรวจสอบขอ้ก าหนดในกฎหมายทอ้งถ่ิงทั้งหมด และมัน่ใจวา่พนกังานเขา้ใจอนัตรายจากความไวไฟ อนัตราย
จากการขาดอากาศหายใจท่ีมักถูกมองข้าม จึงต้องย  ้ าเตือนกับพนักงานในการฝึกอบรม ก่อนท่ีจะใช้ผลิตภัณฑ์น้ีใน
กระบวนการผลิตใหม่หรือเคร่ืองจกัรใหม่  ควรตรวจสอบความเขา้กนัไดข้องวสัดุท่ีเป็นส่วนประกอบเสียก่อน 
 
ค าแนะน า 
 
 โดยท่ีเอกสารน้ีถูกจดัท าข้ึนอยา่งระมดัระวงั จึงไม่รับผิดชอบหากจะเกิดการบาดเจ็บ ความเสียหายอนัเป็นผลจาก
การใชเ้อกสารน้ี รายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารน้ี เช่ือไดว้า่มีความถูกตอ้ง ในช่วงเวลาของการตีพิมพ ์ 
 
ข้อมูลอืน่ 
 
หมายเหตุ  
 เม่ือใช้เอกสารน้ี ควรใช้ความระมดัระวงั เน่ืองจาก ค่าทศนิยมและต าแหน่งของค่าทศนิยมป็นไปตามกฎและ
มาตรฐานในการร่างเอกสารสากล และเคร่ืองหมาย , ในบรรทดั ยกตวัอยา่งเช่น 2,000 คือ สอง (มีทศนิยมสามต าแหน่ง) 
และไม่ใช่ สองพนั ในขณะท่ี 1.000 คือ หน่ึงพนั และไม่ใช่ หน่ึง (ท่ีมีทศนิยมสามต าแหน่ง)  
 
ส่วนสุดท้ายของเอกสาร 
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เอกสารก ากบัความปลอดภัย 
โพลอีอล 

Bayer Material Science LLC 
Product Safety & Regulatory Affairs 100 Bayer Road 
Pittsburgh, PA 15205-9741 USA 
 
เหตุฉุกเฉินระหวา่งการขนส่ง  
โทร CHEMTREC (800) 424-9300 
ระหวา่งประเทศ โทร (703) 527-3887 
 
ไม่ใช่เหตุฉุกเฉินระหวา่งการขนส่ง  
หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน  Call Chemtrec 
ขอขอ้มูล โทร: (800) 662-2927 
 
1. ตวับ่งช้ีผลติภัณฑ์และบริษัท  

ช่ือของผลิตภณัฑ ์ BAYTEC ENC 5502P 
หมายเลขวถัต ุ5210690 

 
2. ตวัช้ีบ่งอนัตราย  

ข้อมูลทัว่ไปเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน  
ขอ้ควรระวงัสีเหลืองอมัพนั อยูใ่นรูปของเหลว มีกล่ินอ่อนๆ ใชน้ ้ าสเปรยเ์พ่ือหล่อเยน็ภาชนะบรรจุท่ีถูกความร้อน เพ่ือ
ลดความเส่ียงจากการแตกของถงั อาจก่อใหเ้กิดการระคายเคืองท่ีตา 
ผลกระทบต่อสุขภาพทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้ 
เขา้สู่ร่างกายไดท้าง การสมัผสัทางผิวหนงั การสมัผสัทางตา   
ผูป่้วยท่ีมีอาการเหล่าน้ีจะมีอาการมากข้ึนโดย 
การสมัผสั ผูท่ี้มีอาการทางตา ผูท่ี้มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ผูท่ี้มีอาการทางผิวหนงั  
ผลกระทบต่อมนุษยแ์ละอาการท่ีเกิดข้ึนหากสมัผสัเกินปริมาณท่ีก าหนด  
ผวิหนงั 
อาการท่ีผิวหนงัแบบเฉียบพลนั 
ส าหรับส่วนผสม โพลีอีเธอร์ โพลีออล 
อาจก่อใหเ้กิดการระคายเคืองไดบ้า้ง  
ตา 
อาการท่ีตาแบบเฉียบพลนั 
ส าหรับส่วนผสม โพลีอีเธอร์ โพลีออล 
อาจก่อใหเ้กิดการระคายเคือง ตาแดง มีน ้ าตาและแสบตา 
การก่อมะเร็ง ไม่ถูกจดัเป็นสารก่อมะเร็งโดย IARC, NTP และ/หรือ OSHA 
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3. ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนผสมและอตัราส่วน  
สารท่ีเป็นส่วนประกอบ 
คิดเป็น เปอร์เซ็นต ์โดยน ้ าหนกั CAS-No.  
>=95% Polyether Polyol 25214-63-5 

 
4. การปฐมพยาบาล  

สัมผสัทีต่า  
ในกรณีท่ีเขา้ตา ลา้งตาดว้ยน ้ ามากๆโดยใหน้ ้ าไหลผา่น รีบพบแพทยห์ากมีอาการระคายเคือง  
สัมผสัทีผ่วิหนัง 
ในกรณีท่ีสัมผสัท่ีผิวหนัง ลา้งส่วนท่ีโดนดว้ยสบู่และน ้ า ถอดเส้ือผา้ท่ีเป้ือนและรองเทา้ออกทนัที รีบพบแพทยห์ากมี
อาการระคายเคือง   
หากสูดดมเข้าไป  
หากสูดดมเขา้ไป ใหอ้อกมาสู่ท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ รีบพบแพทยห์ากเกิดการระคายเคือง  
กลนืกนิเข้าไป 
หากกลืนกินเขา้ไป อยา่ท าใหอ้าเจียน นอกเสียจากไดรั้บการช้ีแนะใหท้ าโดยเจา้หนา้ท่ีทางการแพทย ์รีบพบแพทย ์ 

 
5. วธีิการดบัเพลงิ  

สารดบัเพลิงท่ีเหมาะสม คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ผงเคมีแหง้ โฟม น ้ าท่ีฉีดเป็นฝอยส าหรับดบัไฟขนาดใหญ่   
วธีิการดบัเพลิงเฉพาะ  
นกัผจญเพลิงควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดินหายใจท่ีมีถงัอากาศแบบพกพา เพ่ือป้องกนัฟูมท่ีมีความเป็นพิษ
และระคายเคือง  ใชน้ ้ าเยน็ฉีดเป็นฝอยปกคลุมภาชนะท่ีไดรั้บความร้อนจากไฟ เพ่ือป้องกนัภาชนะแตก  
 

6. การจดัการหากเกดิการหกร่ัวไหล  
ขั้นตอนในการจดัการเม่ือเกิดการหกร่ัวไหลข้ึน  
ปกคลุมดว้ยวสัดุท่ีไม่เกิดปฏิกิริยา เช่น ทรายแห้ง หรือดิน แลว้รวบรวมน าไปก าจดัอย่างถูกตอ้ง ใชอุ้ปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมระหวา่งการเก็บกูท้  าความสะอาด หากจ าเป็นใหอ้พยพคนออกจากบริเวณนั้น  
 

7. การขนถ่ายและการจดัเกบ็  
อุณหภูมิของสถานท่ีจดัเก็บ  
ต ่าสุด  15 องศาเซลเซียส (59 องศาฟาเรนไฮน์) 
สูงสุด 49 องศาเซลเซียส (120.2 องศาฟาเรนไฮน์) 
ระยะเวลามนการจดัเก็บไดน้าน  36 เดือน 
ขอ้ควรระวงัในการขนถ่ายและการจดัเก็บ  
การขนถ่ายตอ้งเป็นไปตามวิธีท่ีไดรั้บการยอมรับในทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภยั ลา้งมือให้สะอาด
หลงัการขนถ่าย  
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ดูแลให้มีการปิดภาชนะบรรจุเม่ือไม่มีการใชง้าน สารน้ีมีอนุภาคท่ีดึงดูดน ้ าจึงอาจดูดเอาความช้ืนในอากาศเขา้ไปได้
เลก็นอ้ย และหากสงสยัวา่มีการเจือปนดว้ยไอโซไซยาเนต อยา่ท าการปิดผนึกภาชนะบรรจุอีกคร้ัง หลีกเล่ียงการสูดดม
ฝุ่ น ไอ หรือละออง หลีกเล่ียงการสมัผสัท่ีตา ผิวหนงัหรือเส้ือผา้  
 
ข้อมูลอืน่ๆ เกีย่วกบัสภาพในการจดัเกบ็  
ควรให้ความรู้และการฝึกอบรมส าหรับพนกังานเก่ียวกบัการใช ้การขนถ่ายและการจดัเก็บท่ีปลอดภยัตามขอ้ก าหนด
ของ OSHA  Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200. เก็บสารน้ีใหห่้างจากอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 
8. มาตรการควบคุมและป้องกนัการสัมผสั  

ขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณไซโคลเพนเทนท่ีอนุญาตใหส้มัผสัไดใ้นประเทศ ไม่ไดถู้กก าหนดข้ึน หรือไม่เขา้ข่าย  
มาตรการดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรม/ การระบายอากาศ  
ใชร้ะบบระบายอากาศแบบเฉพาะท่ีและแบบทัว่ไป เพ่ือควบคุมปริมาณในการสมัผสัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ 
อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดินหายใจ  
ไม่ตอ้งใชส้ าหรับสภาพการท างานปกติ  
การป้องกนัมือ 
ใชถุ้งมือท่ีป้องกนัการซึมผา่น  
การป้องกนัตา  
สวมแวน่ตาครอบกนัสารเคมี หรือหรือแวน่นิรภยัท่ีมีแผน่กนัดา้นขา้ง  
การป้องกนัผิวหนงัและร่างกาย  
สวมเส้ือผา้ ขายาวและเส้ือแขนยาว  
มาตรการป้องกนัเพ่ิมเติม  
พนกังานควรลา้งมือและใบหนา้ก่อนรับประทานอาหาร ด่ืมเคร่ืองด่ืม หรือสูบบุหร่ี ให้การศึกษาและฝึกอบรมพนกังาน
ในการขนถ่ายสารเคมีน้ีอยา่งปลอดภยั  
 

9. คุณสมบัตทิางกายภาพและทางเคม ี 
สถานะ ของเหลว 
สี  เหลืองอ าพนั 
กล่ิน จางๆ 
จุดวาบไฟ  196 องศาเซลเซียส (384.8 องศาฟาเรนไฮน์) 
ความหนาแน่น  1.02 กรัม/ซม.³ ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส (68 องศาฟาเรนไฮน์) 
ความถ่วงจ าเพาะ 1.02 ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (77 องศาฟาเรนไฮน์) 
การละลายไดใ้นน ้ าละลายน ้ าไดท้ั้งหมด 
อุณหภูมิท่ีท าใหส้ลายตวั  ไม่มีก าหนด 
ค่าความหนืด ค่าการไหล  18,000 mPa.s ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (77 องศาฟาเรนไฮน์) 
ความหนาแน่นของสารในภาชนะบรรจุขนาดใหญ่   1,020 กก./ม.3 
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10. ความอยู่ตวัและความไวต่อการเกดิปฏิกริิยา  
ปฏิกริิยาทีเ่ป็นอนัตราย  
การเกดิปฏกิริิยาโพลเิมอไรเซช่ัน    
ไม่เกิด  
ความอยู่ตวั  
อยูต่วั 
วตัถุทีต้่องหลกีเลีย่ง  
สารออกซิไดเซอร์  ไอโซไซยาเนต 
สภาพทีต้่องหลกีเลีย่ง  
หลีกเล่ียงความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ และแหล่งจุดติดอ่ืนๆ   
สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั  
โดยไฟไหมก๊้าซคาร์บอนไดออกไซด ์คาร์บอนมอนอกไซด ์และส่วนประกอบท่ีเป็นอะลิฟาติกซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการระบุ  
 

11. ข้อมูลเกีย่วกบัความเป็นพษิ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัความเป็นพิษ ของโพลีอีเธอร์ โพลีออล  
ความเป็นพิษท่ีไดรั้บเขา้ทางปาก 
LD50: > 5,000 มก./กก. (หนูขนาดใหญ่ ตวัผู)้ (OECD Test Guideline 401) 
ความเป็นพิษแบบเฉียบพลนัท่ีไดรั้บเขา้ทางผิวหนงั 
LD50: > 2,000 มก./กก. (OECD Test Guideline 402) 
การระคายเคืองผิวหนงั 
กระต่าย, OECD Test Guideline 404, ระคายเคืองเลก็นอ้ย 
การระคายเคืองตา 
กระต่าย, ระคายเคืองปานกลาง 
 

12. ข้อมูลเกีย่วกบัผลกระทบต่อระบบนิเวศน์  
ขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของโพลีอีเธอร์ โพลีออล 
การสลายตวัทางชีวภาพ  
Aerobic, < 50 %, Exposure time: 28 วนั 
ผลกระทบความเป็นพิษ แบบเฉียบพลนัและแบบเร้ือรังต่อปลา  
LC0: > 1,000 มก./ล. (Zebra fish (Brachydanio rerio), 48 ชม.) 
ความเป็นพิษ ต่อจุลชีพ  
EC0: > 1,000 มก./ล.,(Activated sludge microorganisms, 3 ชม.) 
 

13. ข้อควรพจิารณาในการก าจดั  
วธีิการก าจดัของเสีย  
การก าจดัของเสียตอ้งเป็นไปตามท่ีราชการก าหนด  
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ขอ้ควรระวงัในการใชถ้งัเปล่า  
การน าถงัเปล่าไปใชต้อ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดตามกฎหมาย 
 

14. ข้อมูลส าหรับการขนส่ง  
การขนส่งทางบก  (DOT) 
ไม่มีขอ้ก าหนด 
การขนส่งทางทะเล (IMDG) 
ไม่มีขอ้ก าหนด 
การขนส่งทางอากาศ (ICAO/IATA) 
ไม่มีขอ้ก าหนด 

 
1. ข้อมูลด้านกฏหมาย (ใช้เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น) 
2. ขอ้มูลอ่ืนๆ 

NFPA 704M Rating 
สุขภาพ =1 
ความไวไฟ =1 
ความไวปฏิกิริยา =0 
อ่ืนๆ 
0=ไม่มีนยัส าคญั 1=นอ้ย 2=ปานกลาง 3=มาก 4=มากท่ีสุด 
HMIS Rating 
สุขภาพ =1 
ความไวไฟ =1 
อนัตรายทางกายภาพ  =0 
0=ไม่รุนแรง 1=รุนแรงนอ้ย 2=รุนแรงปานกลาง 3=รุนแรงมาก 4=สาหสั 
* = ผลกระทบต่อสุขภาพแบบเร้ือรัง  
วธีิการส่ือสารถึงอนัตรายส าหรับBayer Material Science LLC คือการมีฉลากติดท่ีผลิตภณัฑอ์ยา่งครบถว้น และมี
เอกสารขอ้มูลความปลอดภยัสารเคมีHMIS และ NFPA ratings ลว้นไดรั้บการจดัท าใหโ้ดยBayer Material Science LLC 
ส าหรับการบริการลูกคา้  
ติดต่อแผนกความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์
โทรศพัท ์(412) 777-2835 
MSDS Number: 112000024145 
Version Date: 10/11/2012 
Report version: 1.10 
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เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี 
ไอโซไซยาเนต-MDI 

วนัท่ีออกเอกสาร พฤศจิกายน 1999 
 
ไม่เป็นสารอนัตรายตามกฏหมายของ Worksafe Australia 
 
ข้อมูลรายละเอยีดของบริษัท 
 
Company: Barnes Products Pty Limited 
Address: 6 Homedale Road, Bankstown NSW 2200 
Telephone Number: (02) 9793 7555 
Emergency Telephone Number: 0414 684 875 
Facsimile Number: (02) 9793 7091 
 
ตวับ่งช้ี  
 
ช่ือผลิตภณัฑ ์ ISO - MDI 
ช่ืออ่ืนๆ Polymeric MDI, Polyphenylmethane Polyisocyanate, Crude MDI 
รหสัผูผ้ลิต  AUS MDI 
UN Number: ไม่เขา้ข่าย 
Hazchem Code: ไม่เขา้ข่าย 
Poisons Schedule Number: ไม่เขา้ข่าย 
Packaging Group: ไม่เขา้ข่าย 
ประโยชน์การใช ้ เป็นวตัถุดิบส าหรับผลิตโพลียรีูเทน  
ขอ้แนะน าในการใช ้ผสมดว้ยมือ/ เท  ใชก้บัเคร่ืองฉีด/ สเปรย ์
 
คุณสมบัตทิางกายภาพและเคม ี 
 
ส่ิงท่ีเห็นจากภายนอก เป็นของเหลวสีน ้ าตาล 
จุดเดือด (องศาเซลเซียส): 180->200ท่ี 5 มม.ปรอท 
จุดหลอมเหลว (องศาเซลเซียส):  ไม่เขา้ข่าย 
ความดนัไอ:  <0.00001 มม.ปรอทท่ี ( 25 องศาเซลเซียส):   
ความถ่วงจ าเพาะ: 1.23 กรัม/มล. (25 องศาเซลเซียส):   
จุดวาบไฟ (องศาเซลเซียส): > 200 (ASTM D-93, PMCC) 
ขีดจ ากดัการติดไฟ (%): ไม่เขา้ข่าย 
การละลายในน ้ า (กรัม/ลิตร): ไม่ละลาย ท าปฏิกิริยาชา้ๆ  
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ส่วนผสม 
 
หมายเลข CAS Number สดัส่วน 
ไดฟีนิลมีเทน-4, 4-ไดไอโซไซยาเนต (Diphenylmethane-4,4’-diisocyanate 101-68-8 30-60% w/w) 
โพลีเมทิลีน โพลีฟีนิล ไอโซไซยาเนต (Polymethylene Polyphenyl Isocyanate 9016-87-9 30-60% w/w) 
 
ข้อมูลเกีย่วกบัอนัตรายต่อสุขภาพ  
 
ผลกระทบต่อสุขภาพ  
 
ผลเฉียบพลนั– การกลนืกนิเข้าไป  
การกลืนกินผลิตภณัฑน้ี์เขา้ไปจะท าใหอ้าเจียน คล่ืนใส ้และปวดทอ้ง การไดรั้บพิษทางปากเป็นปริมาณมากถือวา่เป็นไปได้
นอ้ยมาก ไม่มีอนัตรายจากการกลืนกินสารน้ีในปริมาณเลก็นอ้ยระหวา่งการท างานกบัสารเคมีน้ีในภาวะปกติ ความเป็นพิษ
ทางปาก LD50 หนูขนาดใหญ่มีค่า >10,000 มก./กก. 
 
ผลเฉียบพลนั – ทางตา 
อาจจะท าใหเ้กิดการระคายเคืองเลก็นอ้ยท่ีตา กระจกตาไดรั้บบาดเจ็บไดน้อ้ยมาก  
 
ผลเฉียบพลนั – ทางผวิหนัง 
การสมัผสัเป็นเวลาต่อเน่ืองนานๆ ท าใหเ้กิดการระคายเคืองท่ีผิวหนงั อาจท้ิงคราบไวบ้นผิวหนงั การสัมผสัทางผิวหนงัอาจ
ท าใหเ้กิดอาการแพห้รือเกิดอาการไวต่อการแพท่ี้ระบบทางเดินหายใจ แต่ไม่ส่งผลให้มีการดูดซึมในปริมาณท่ีมากพอท่ีจะ
ท าใหเ้กิดผลร้าย ค่าความเป็นพิษทางผิวหนงั LD50 ท่ีดูดซึมผา่นผิวหนงักระต่าย 9400 มก./กก. 
 
ผลเฉียบพลนั – ทางการหายใจ 
ท่ีอุณหภูมิหอ้ง ไอระเหยมีปริมาณนอ้ยเน่ืองจากมีความดนัไอต ่า อยา่งไรก็ตามการผลิตปกติ อาจจะท าให้เกิดไอระเหยหรือ
ละอองในระดบัความเขม้ขน้ของสารท่ีเพียงพอท่ีจะท าให้เกิดการระคายเคืองหรือผลกระทบ กระบวนการดงักล่าวซ่ึง
สารเคมีจะไดรั้บความร้อน ถูกสเปรย ์หรือถูกท าให้กระจายออกโดยวิธีทางกล เช่น การตีถงั การระบายหรือการป๊ัม การ
สมัผสัในปริมาณมากท าใหเ้กิดการระคายเคืองตา ทางเดินหายใจส่วนบน และปอด อาจจะก่อให้เกิดอาการไวต่อการแพง่้าย
ในระบบทางเดินหายใจในบางคน MDI ท่ีมีความเขม้ขน้นอ้ยกวา่มาตรฐานอาจจะก่อให้เกิดภูมิแพใ้นระบบทางเดินหายใจ
ของบางคนท่ีแพง่้ายอยู่แลว้ อาการท่ีปรากฏไดแ้ก่ ไอ หายใจล าบาก และแน่นหน้าอก อาการน้ีอาจจะค่อยๆปรากฎ การ
ท างานของปอดผิดปกติ อาจเกิดข้ึนไดจ้ากการสมัผสัไอโซไซยาเนตในปริมาณท่ีมากเกินไป 
 
ผลเร้ือรัง  
 
ผลทีเ่กดิกบัระบบร่างกาย (อวยัวะเป้าหมายอืน่ๆ ) เน้ือเยื่อไดรั้บบาดเจ็บในระบบทางเดินหายใจและปอด สังเกตเห็นไดใ้น
สตัวท์ดลองหลงัจากใหส้มัผสักบั MDI /Polymeric และMDI aerosols 
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ข้อมูลเกีย่วกบัการก่อมะเร็ง สงัเกตพบการเกิดเน้ืองอกในปอดของสตัวท์ดลองท่ีไดรั้บสมัผสักบัละอองของ MDI/Polymeric 
MDI ( 6มก./ลบ.ม) ตลอดช่วงอายขุยักอ้นเน้ืองอกเกิดข้ึนพร้อมๆ กบัการระคายเคืองและการบาดเจ็บในปอดค่ามาตรฐานท่ี
จ ากดัการสมัผสัน่าจะช่วยป้องกนัผลดงักล่าวนั้นได ้
 
การเกิดอันตรายต่อตัวอ่อน สัตวท์ดลองไม่แสดงอาการท่ีตวัอ่อนถูกท าลาย โดย Polymeric MDI  ไม่เกิดการแทง้ ท่ีความ
เขน้ขน้สูงๆ ซ่ึงมีความเป็นพิษต่อตวัแม่  
 
ข้อมูลอนัตรายต่อสุขภาพอืน่ๆ ในภาคอุตสาหกรรมพบวา่ไม่มีอุบติัการณ์เกิดมะเร็งในคนท่ีสัมผสักบั MDI  ในสัตวท์ดลอง
นั้นจะพบการแพง่้าย หลงัจากการสมัผสัทางผิวหนงั 
 
การปฐมพยาบาล  
 
การกลนืกนิเข้าไป 
หา้มให้ด่ืมของเหลวใดๆ หรือท าให้อาเจียน หากผูป่้วยหมดสติหรือมีอาการชกั หากมีอาการเป็นพิษ ให้รีบพบแพทย ์หรือ
ศูนยข์อ้มูลสารพิษ หากกลืนกิน ใหพ้บแพทย ์หา้มท าใหอ้าเจียน นอกจากไดรั้บการดูแลจากบุคคลากรทางการแพทย ์
 
เข้าตา 
ลา้งตาดว้ยน ้ าไหลมากๆ เป็นเวลา 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาข้ึน สารท่ีมี MDI อาจจะท าปฏิกิริยากบัความช้ืนในตาท าให้เกิด
เป็นเมือกเหนียว ลา้งออกยาก 
 
การสัมผสัถูกผวิหนัง 
ในกรณีท่ีสมัผสัถูกผิวหนงั ให้ลา้งดว้ยน ้ ามากๆ (น ้ าอุ่น น ้ าสบู่ ถา้มี) เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15 นาที และให้ถอดเส้ือผา้ท่ีเป้ือน
และรองเทา้ออก 
 
การหายใจ 
น าไปยงัท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ ช่วยหายใจด้วยการเป่าปาก หากหายใจขัด ให้ออกซิเจนโดยผูท่ี้มีความช านาญ รีบน าส่ง
โรงพยาบาลเพื่อพบแพทย ์
 
ข้อมูลอืน่ๆ 
ควรจดัใหมี้ฝักบวัลา้งตา ท่ีลา้งตวัฉุกเฉิน ในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงจุดท่ีมีการท างาน 
 
ค าแนะน าทัว่ไปส าหรับแพทย์ 
 
อาจเกิดอาการท่ีระบบทางเดินหายใจอยา่งฉับพลนั ไดแ้ก่ ปอดบวม เป็นผลจากการสัมผสัสารเคมีน้ีในปริมาณเฉียบพลนั
แลว้เกิดผลตามมาชา้ๆ ไม่มีสารแกพิ้ษเฉพาะเจาะจง ให้การรักษาตามอาการ ข้ึนอยู่กบัวิจารณญานของแพทย ์โดยดูการ
ตอบสนองของผูป่้วย 
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ข้อควรระวงัในการใช้งาน 
ขีดจ ากดัของการสมัผสั 
ขอ้มูลอ่ืนๆเก่ียวกบัการสมัผสั 
ค่ามาตรฐานของการสมัผสั 
ไอโซไซยาเนต (Isocyanates (as-NCO)) 0.02 มก./ลบ.ม, TWA: 0.07 มก./ม3, STEL: Sen. 
ค่ามาตรฐานท่ีอนุญาตใหมี้และสมัผสัไดใ้นบรรยากาศการท างาน ท่ีจดัท าข้ึนโดยWorksafe Australia 
TWA – time weighted average exposure 
STEL – short term exposure limit 
SEN – Sensitiser 
มาตรการควบคุมทางวศิวกรรม จดัใหมี้ระบบระบายอากาศแบบทัว่ไปและแบบเฉพาะท่ี เพ่ือควบคุมการเจือปนในอากาศให้
อยูใ่นระดบัมาตรฐาน 
 
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
การสัมผสักบัสารท่ีก าลงัท าปฏิกิริยา โดยสัมผสัผิวหนัง หรือตาสามารถท าให้เกิดแผลไหมท่ี้รุนแรงไดแ้ละลา้งออกจาก
บริเวณท่ีสมัผสัไดย้าก ควรลา้งดว้ยน ้ ามากๆ (น ้ าสบู่อุ่นๆ/น ้ า ถา้มี) แลว้รีบพบแพทยก์ารสัมผสักบัความเส่ียงเช่นนั้นยงัเป็น
การเพ่ิมความเส่ียงท่ีจะไดรั้บไอระเหยของไอโซไซยาเนตอีกดว้ย ให้ใชเ้ฉพาะชุดป้องกนัและอุปกรณ์ท่ีก าหนดให้ส าหรับ
ขนถ่ายผลิตภณัฑน้ี์เท่านั้น (อา้งอิงถึง มาตรฐานออสเตรเลีย ขา้งล่างน้ี) 
 
การป้องกนัระบบทางเดินหายใจควรพยายามท าใหค้วามเขม้ขน้ของสารในบรรยากาศบริเวณท่ีท างานอยูใ่นระดบัมาตรฐาน 
หากต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจให้ใช้หน้ากากชนิดท่ีมีอากาศหล่อเล้ียงในครอบหน้า ส าหรับการ
ตอบสนองเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์อ่ืนๆ ท่ีความเขม้ขน้ของสารในบรรยากาศสูงกวา่มาตรฐาน ให้ใชห้นา้กากแบบมีถงั
อากาศพกพา 
 
การป้องกนัผิวหนงั 
สวมชุดป้องกนัท่ีทนต่อสารน้ี เลือกใชอุ้ปกรณ์เฉพาะ เช่น กระจงัหน้าถุงมือ รองเทา้บูท เอ๊ียม หรือชุดเต็มตวั ข้ึนอยู่กับ
ลกัษณะงาน ใหถ้อดชุดท่ีเป้ือนออกทนัที ลา้งผิวหนงัส่วนนั้นดว้ย(น ้ าอุ่น น ้ าสบู่ ถา้มี) และซกัลา้งชุดท่ีเปรอะเป้ือน  
 
ประเภทของถุงมือ 
AS2161: ถุงมืออุตสาหกรรม และถุงมือแบบไม่มีน้ิว (ไม่รวมถุงมือกนัไฟฟ้าและถุงมือแพทย)์ 
 
การป้องกนัใบหนา้ 
ใชแ้วน่นิรภยั หากสมัผสักบัไอระเหย อาจจะท าใหไ้ม่สบายตา ใชห้นา้การแบบครอบเต็มหนา้ เลือกและใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคลตามมาตรฐานออสเตรเลีย ไดแ้ก่  
AS1336: วธีิเลือกอุปกรณ์ป้องกนัดวงตาส าหรับงานอุตสาหกรรม  
AS/NZS 1337 อุปกรณ์ป้องกนัดวงตาส าหรับอุตสาหกรรม 
AS/NZS 1715: การเลือกใชแ้ละบ ารุงรักษาหนา้กากและอุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดินหายใจ 
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ชุดป้องกนั 
AS/NZS 2210: รองเทา้ส าหรับอุตสาหกรรม 
AS2919: ชุดป้องกนัส าหรับอุตสาหกรรม 
 
ความไวไฟ 
อนัตรายจากการเกิดไฟไหม ้สารน้ีส่งเสริมการลุกไหม ้ฟูมท่ีเป็นพิษจะเกิดข้ึนได ้แหล่งท่ีก่อให้เกิดการจุดติด สารท่ีเขา้กนั
ไม่ได ้คือ ออกซิไดซ่ิงเอเจนทก์รด อลัคาไลน์  แอลกอฮอล ์น ้ า ควรเก็บใหห่้างจากความร้อน และแหล่งจุดติด  
 
ข้อมูลเพือ่ความปลอดภัยในการขนถ่าย  
 
การจดัเกบ็และการขนส่ง 
ขอ้ควรระวงัในการจดัเก็บ เก็บในท่ีซ่ึงมีอุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียสในสภาพเดิม  ภาชนะท่ียงัไม่ถูกเปิด ป้องกนัความช้ืน
จากอากาศ แทนท่ีส่วนพร่องไปดว้ยก๊าซไนโตรเจน หลีกเล่ียงการท าให้ผลิตภณัฑมี์อุณหภูมิสูงกวา่ 40 องศาเซลเซียส และ
ต ่ากวา่ 15 องศาเซลเซียสซ่ึงจะท าให้เกิดการตกผลึก โดยผลึกจะถูกท าให้ละลายไดท่ี้อุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียสเก็บให้
ห่างจากออกซิไดซ่ิงเอเจนต ์กรด อลัคาไลน์  เอมีน และการสมัผสักบัแสงแดดโดยตรง แหล่งจุดติดหรือความร้อน  
 
การจดัการการหกร่ัวไหลและการก าจดั  
การป้องกนัผูค้น  ใหอ้พยพคนออกไปและระบายอากาศในบริเวณท่ีมีการหกร่ัวไหล กกักนั เช่น ท าคนักั้น เพ่ือป้องกนัไม่ให้
ไหลลงท่อน ้ าท้ิง รางระบายน ้ า และระบบน ้ า สวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลครบ รวมถึงสวมหนา้กาก เม่ือตอ้งท า
การเก็บ 
 
การจดัการการหกร่ัวไหลปริมาณมาก 
หากเกิดการร่ัวไหลระหวา่งการขนส่ง ใหโ้ทรศพัทแ์จง้ต ารวจและเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิง หากมีความจ าเป็นตอ้งป้องกนัการเกิด
ไอระเหยชัว่คราว ให้ฉีดโฟมโปรตีนปกคลุม(ถา้มี) หากมีปริมาณมากให้ป๊ัมเขา้ไปเก็บในภาชนะปิดแต่ไม่ตอ้งผนึกเพ่ือส่ง
ก าจดั  
 
การหกร่ัวไหลในปริมาณน้อย  
ดูดซบัไอโซไซยาเนตดว้ยผงข้ีเล่ือย หรือสารดูดซบัอ่ืน แลว้ตกัใส่ถงัเปิด อยา่ผกูรัดแน่นเกินไป ขนส่งไปยงัท่ีซ่ึงมีการระบาย
อากาศไดดี้ (ภายนอก) บ าบดัโดยสารละลายท่ีท าให้เป็นกลาง ประกอบดว้ย น ้ าและอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ 3-8 % หรือ
สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 5-10% ใชส้ารละลายท่ีท าให้เป็นกลาง 10 ส่วนต่อไอโซไซยาเนต 1 ส่วน ท้ิงไว ้48 ชัว่โมง
ปล่อยใหก๊้าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์เกิดจากปฏิกิริยาลอยออกสู่บรรยากาศเองชา้ๆ 
 
การเกบ็กู้ท าความสะอาด 
ท าความสะอาดพ้ืนท่ีปนเป้ือน โดยใชส้ารละลายท าความสะอาดท่ีผสมจาก น ้ า 90% แอมโมเนีย 5% และ ผงซกัลา้ง 5% 
แช่ท้ิงไวป้ระมาณ 10 นาที แลว้ใชไ้มถู้พ้ืนซบั และกวาดรวบรวมน าไปก าจดั (โดยส่วนใหญ่ใชว้ิธีเผาในเตาเผาอุณหภูมิสูง) 
บุคคลากรตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดินหายใจแบบมีถงัอากาศและชุดป้องกนัแบบเตม็ตวั  
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การก าจดั 
การก าจดัผลิตภณัฑใ์ดๆโดยเทลงในท่อระบายและลา้งของเหลวหรือภาชนะบรรจุตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย ของเหลวมกัจะ
ตอ้งเผาในเตาเผาอุณหภูมิสูงท่ีไดรั้บอนุญาต 
 
ของแขง็มกัจะถูกน าไปเผาในเตาเผาอุณหภูมิสูงเช่นกนั หรือหลุมฝังกลบท่ีไดรั้บอนุญาต ถงัพลาสติก ถงัโลหะเปล่าตอ้งถูก
ท าให้สะอาดก่อนโดยตม้น ้ าท้ิงไว ้48 ชัว่โมง ก่อนน าไปก าจดัตอ้งลา้งดว้ยน ้ าอีกสามคร้ัง แลว้น าไปบีบอดัหรือเจาะรูเพ่ือ
ป้องกนัการน าไปใชใ้หม่  
 
อีกวิธีหน่ึงก็คือ การส่งให้ผูรั้บซ้ือถงัเปล่าเพ่ือน าไปปรับปรุงหรือน ากลบัมาใชใ้หม่ ขอ้เสนอแนะในการก าจดัของเหลวท่ี
เหลือจากการลา้งถงัก็คือการบ าบดัในระบบท่ีไดรั้บอนุญาต  ขอ้เสนอแนะในการก าจดัถงัพลาสติกก็โดยการน าไปฝังใน
หลุมฝังกลบหรือการตดัหรือเผา ในระบบท่ีไดรั้บอนุญาต  ถงัโลหะควรถูกท าใหแ้บนเพ่ือส่งไปก าจดัในหลุมฝังกลบ ขอ้มูล
ในการบริหารจัดการขยะของเสีย ท่ีมีอยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดสารเคมีน้ีไม่สมบูรณ์นัก การก าจัดของเสียเป็น
ภาระหนา้ท่ีของผูท่ี้ท าใหเ้กิดของเสียนั้นท่ีจะตดัสินใจเลือกวธีิการก าจดัอยา่งไร 
 
อนัตรายจากไฟไหม้ / การระเบิด  
สารท่ีเกิดจากการเผาไหมไ้อระเหยของไอโซไซยาเนต และละออง คาร์บอนไดออกไซด ์คาร์บอนมอนอกไซด ์ไนโตรเจน
ออกไซด ์และสารประกอบของไฮโดรเจนไซยาไนด ์  
 
อุปกรณ์ผจญเพลงิ  
พนกังานผจญเพลิง ตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัครบชุด เพ่ือป้องกนัไอระเหยของไอโซไซยาเนต และสารอนัตรายท่ีเกิดจาก
การเผาไหม ้โดยสวมใส่เคร่ืองป้องกนัทางเดินหายใจแบบมีถงัอากาศแบบพกพา และชุดป้องกนัแบบเตม็ตวั 
 
สารดบัเพลงิ 
ไดแ้ก่ คาร์บอนไดออกไซด ์ผงเคมีแหง้ โฟม ส าหรับเพลิงท่ีมีขนาดใหญ่ใช ้ควรใชโ้ฟมท่ีทนแอลกอฮอล ์
โฟมทัว่ไปอาจจะใชไ้ด ้หรือสามารถใชโ้ฟมโปรตีน แต่จะมีประสิทธิภาพนอ้ยกวา่ ในกรณีใชน้ ้ าจะตอ้งใชน้ ้ าในปริมาณท่ี
มากในการดบัไฟ ปฏิกิริยาระหวา่งน ้ ากบัไอโซไซยาเนตจะเกิดข้ึนอยา่งรุนแรง หากสามารถท าไดใ้ห้เล่ียงการใชน้ ้ าในการ
ดบัเพลิง 
 
ข้อแนะน าในการผจญเพลงิ  
ในกรณีท่ีไฟไหมค้วรใชน้ ้ าปริมาณมาก โฟม คาร์บอนไดออกไซดห์รือผงเคมีแหง้ 
อพยพผูท่ี้อยูใ่ตล้มออกไป หา้มท าการผนึกภาชนะบรรจุ ปฏิกิริยาเคมีท าใหเ้กิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงจะท าให้ถงับวม
และแตก ควนัท่ีหนาแน่นจะเกิดข้ึนไดจ้ากการเผาไหมท่ี้ไม่มีออกซิเจน เม่ือใชน้ ้ าสเปรย ์การเดือดอาจเกิดข้ึนเม่ืออุณหภูมิ
ของผลิตภณัฑเ์ขา้ใกลจุ้ดเดือดของน ้ าและปฏิกิริยาจะเร่งให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (เหตุการณ์ประเภทรถบรรทุกท่ีมี
ถงั ไม่มีการร่ัวไหล) สาร MDI ท่ีร้อนจะท าปฏิกิริยารุนแรงกบัน ้ าท่ีมีปริมาณนอ้ย   
 
 



133 

 

ปฏิกริิยาทีเ่ป็นอนัตราย 
 
ความอยู่ตวัทางเคม ี
สภาวะท่ีตอ้งหลีกเล่ียง 
การไดรั้บความร้อนอยา่งยาวนานมากกวา่ 45 องศาเซลเซียสจะอยูต่วัถา้เก็บท่ีสภาพปกติ การสลายตวัเน่ืองจากอุณหภูมิจะ
เกิดข้ึนท่ีอุณหภูมิสูงกวา่ 177 องศาเซลเซียส 
 
สารอืน่ทีเ่ข้ากนัไม่ได้ 
น ้า กรด ด่าง แอลกอฮอล ์และสารประกอบท่ีมีโลหะ หลีกเล่ียงน ้ าเพราะจะเกิดความร้อนและคาร์บอนไดออกไซด์ จากการ
ท าปฏิกิริยา ความร้อนท่ีมากพอจะท าให้เกิดการแตกของภาชนะปิด การท าปฏิกิริยากบัน ้ าจะชา้ลงท่ีอุณหภูมิ 49 องศา
เซลเซียส แต่จะมากข้ึนหากมีสารท่ีกล่าวมาแลว้นั้นรวมอยูด่ว้ย ปฏิกิริยาบางอยา่งรุนแรงมาก 
 
สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั  
ความร้อนในปริมาณมากจะท าให ้เกิดไอระเหยของไอโซไซยาเนต ละอองหรือสารอนัตรายอ่ืนๆ  
 
การเกดิโพลเิมอร์ไรเซช่ัน  
อาจเกิดข้ึนไดก้บัสารท่ีเขา้กนัไม่ได ้โดยเฉพาะกบัสารท่ีมีความเป็นด่างสูง น ้ า หรืออุณหภูมิท่ีสูงกวา่ 160 องศาเซลเซียส 
 
ข้อมูลอืน่ 
 
พิษวทิยา 
การกลืนกิน: LD50 ส าหรับหนูขนาดใหญ่มากกวา่ 10,000 มก./กก. 
ผิวหนงั :       LD50 ส าหรับการสมัผสัท่ีผิวหนงักระต่ายมากกวา่ 9,400 มก./กก. 
การท าใหก้ลายพนัธ์ุ:  ไม่มีขอ้มูลการท าใหก้ลายพนัธ์ุของ MDI และมีผลท าใหเ้กิดไดบ้า้งในผลการทดลองใน vitro (test tube)   
 
ข้อมูลเกีย่วกบันิเวศน์วทิยา  
 
หลีกเล่ียงการปนเป้ือนลงแหล่งน ้ า ท่อระบาย ท่อน ้ าท้ิง หรือ ดิน  
การเคล่ือนยา้ย และการแยกตวั   
เกิดข้ึนไดน้อ้ย เน่ืองจากการเกิดโพลิเมอร์ท่ีไม่ละลายน ้ า  
การสลายตวัและการขนส่ง  
ไม่เกิดการสลายตวัทางชีวภาพ (ส าหรับไอโซไซยาเนตโดยล าพงัของตวัสารเอง) จะสลายตวัชา้มากๆ ไม่ผ่านการทดสอบ 
OECD modified MITI test: ผลิตภณัฑ ์hydrolysis สลายตวัไดช้า้ การสลายตวัเกิดข้ึนไดใ้นสภาพแวดลอ้มปกติ  
การเกิดพิษต่อระบบนิเวศน์  
สารตวัน้ีไม่เป็นพิษต่อส่ิงมีชีวติในน ้ าในระดบัท่ีเฉียบพลนั LD50 มากกวา่ 100 มก./ล. 
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ข้อมูลส าหรับบรรจุภณัฑ์และการตดิฉลาก 
 
ปริมาณท่ีมากกวา่ 25 กก.ตอ้งติดฉลากตามมาตรฐานของการติดฉลาก (ใชเ้ฉพาะในประเทศออสเตรเลียเท่านั้น)  
 
การจดัประเภทของสารอนัตราย  อนัตราย  ระคายเคือง เป็นสารเร่งใหเ้กิดภูมิแพ ้ 
 
RISK PHRASES:  
R20. อนัตรายต่อการหายใจ 
R36/37/38. ระคายเคืองตา ระบบทางเดินหายใจ และผิวหนงั  
R42. อาจท าใหเ้กิดอาการแพง่้ายข้ึนโดยการหายใจ   
 
SAFETY PHRASE:  
 
S26. ในกรณีท่ีสมัผสักบัตา ลา้งดว้ยน ้ าปริมาณมากๆทนัที รีบพบแพทย ์หรือศูนยข์อ้มูลสารพิษ   
S28. หลงัการสมัผสัท่ีผิวหนงั ลา้งดว้ย(น ้ าอุ่น น ้ าสบู่ ถา้มี) 
S38. ในกรณีท่ีมีการถ่ายเทอากาศไม่ดี สวมอุปกรณ์ป้องกนัทางเดินหายใจท่ีเหมาะสม 
S45. ในกรณีเกิดอุบติัเหตุ หากรู้สึกไม่สบาย รีบพบแพทย ์หรือศูนยข์อ้มูลสารพิษทนัที (น าฉลากไปแสดงดว้ยถา้สามารถ 
ท าได)้  
 
ค าแนะน าจากผูผ้ลิต  
ส่วนผสมหลกัและสารปรุงแต่งของผลิตภณัฑน้ี์มีอยูใ่นบญัชีรายช่ือของ  Australian Inventory of Chemical Substances 
(AICS) 
References: Worksafe Australia Guide “ISOCYANATES”. Australian Government Publishing Service Canberra 
 
July 1990. Code WAP90/017 GS012-1990. 
 
ตดิต่อ 
กรรมการผูจ้ดัการ (02) 9793 7555 
หลงัเวลาท าการ 0414 684 875  
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เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคม ี
HFC-245fa 

 
รูปแบบของเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัสารเคมีน้ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดในกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริการอาจไม่
เหมือนกบัท่ีประเทศอ่ืนๆ ก าหนด 

ดูปองท ์  
6142FR Revised 16-JUN-2001 

 
ตวับ่งช้ีผลติภัณฑ์และบริษัท  
ตวับ่งช้ีผลิตภณัฑ ์ 
CAS Number:   460-73-1 
สูตร     CF3CH2CHF2 
น ้าหนกัโมเลกลุ   134.05 
CAS Name:   1, 1, 1, 3, 3-Pentafluoropropane 
ช่ืออ่ืนๆ ทางการคา้ 
HFC-245fa 
 
ตวับ่งช้ีบริษัท  
ผู้ผลติและผู้จ าหน่าย 
ดูปองท ์  
Fluoro products 
1007 Market Street 
Wilmington, DE 19898 
หมายเลขโทรศพัท ์
ขอ้มูลผลิตภณัฑ ์1-800-441-7515 (นอกสหรัฐอเมริกา 302-774-1000) 
กรณีฉุกเฉินระหวา่งการขนส่ง  CHEMTREC 1-800-424-9300(นอกสหรัฐอเมริกา 703-527-3887) 
ฉุกเฉินทางการแพทย ์1-800-441-3637 (นอกสหรัฐอเมริกา 302-774-1000) 
 
ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนผสมหรือส่วนประกอบ  
ส่วนประกอบ 
Material CAS Number % 
1, 1, 1, 3, 3-PENTAFLUOROPROPANE 460-73-1 99-100 
 
ข้อมูลความเป็นอนัตราย  
อนัตรายต่อสุขภาพ  
อาจเกิดแผลไหมจ้ากความเยน็จดั หากของเหลวหรือไอระเหยของ HFC-245fa เม่ือเขา้ตา  
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อาจเกิดแผลไหมจ้ากความเยน็จดั หากของเหลวหรือไอระเหยของ HFC-245fa เม่ือสมัผสัถูกผิวหนงั  
ไอระเหย HFC-245fa หนกักวา่อากาศจึงท าใหมี้ความเส่ียงจากการท่ีไอระเหยจะไปสะสมในท่ีต ่าและท่ีอบั  
อาจก่อใหเ้กิดความผิดปกติของคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ หวัใจเตน้ผิดจงัหวะ ใจสัน่ หรือการไหลเวยีนโลหิตไม่เพียงพอ หรือผล
ของการขาดออกซิเจน  
ขอ้มูลเก่ียวกบัการก่อมะเร็ง 
ไม่มีส่วนผสมใดในผลิตภณัฑน้ี์ท่ีมีความเขม้ขน้เท่ากบัหรือมากกวา่ ร้อยละ 0.1 ท่ีถูกข้ึนทะเบียนไวโ้ดย  IARC, NTP, 
OSHA หรือ ACGIH วา่เป็นสารก่อมะเร็ง 
 
การปฐมพยาบาล 
ปฐมพยาบาล 
 
การปฐมพยาบาลหากสูดดมเข้าไป 
หากสูดดมเขา้ไป ให้น าผูป่้วยออกไปในท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ ดูแลให้ผูป่้วยสงบ ช่วยการหายใจ หากหายใจขัด ให้
ออกซิเจน  รีบน าส่งแพทย ์
ลา้งบริเวณนั้นดว้ยสายน ้ าไหล  
 
การปฐมพยาบาลหากสัมผสัถูกผวิหนัง 
ใชน้ ้ าร้อน หากเกิดแผลไหมจ้ากความเยน็จดั พบแพทย ์ 
 
การปฐมพยาบาลหากเข้าตา 
ลา้งตาดว้ยน ้ ามากๆ อยา่งนอ้ย 15 นาที พบแพทย ์ 
 
การปฐมพยาบาลหากกนิเข้าไป 
หากกลืนกินเข้าไป ไม่จ าเป็นต้องท าส่ิงใด เพราะผลิตภัณฑ์น้ี มีโอกาสท่ีจะเกิดอันตรายโดยการกินได้น้อยมาก  
อยา่งไรก็ตาม ปรึกษาแพทยถ์า้จ าเป็น  
บนัทึกถึงแพทย ์
ผลิตภณัฑน้ี์ท าใหห้วัใจเกิดอาการเตน้ผิดจงัหวะไดง่้ายข้ึน  
ใหย้ากระตุน้หวัใจ เช่น อะดรีนาลีน และสารอ่ืนท่ีมีผลใกลเ้คียงกนั ใชเ้ฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ใชด้ว้ยความระมดัระวงั  
 
การดบัเพลงิ 
คุณสมบติัเก่ียวกบัความไวไฟ  
จุดวาบไฟ  ไม่มี ดงัท่ีไดท้ดสอบโดย  ASTM D3828-87; ASTM D1310-86 
ขีดจ ากดัของการติดไฟ  ไม่มี ตามท่ีไดท้ดสอบโดย UL-2182 อุณหภูมิท่ีใชท้ดสอบท่ี 100 องศาเซลเซียสความช้ืนใน
บรรยากาศ ร้อยละ 50 ท่ีระดบัความช้ืนในบรรยากาศปกติและใชปั้จจยัในการก าหนดขอบเขตของแหล่งจุดติดท่ีเป็น
ปัจจุบนัท่ีสุด (กรกฎาคม 2539) แมว้า่จะไม่มีความไวไฟตามท่ีท าการทดสอบโดยใชปั้จจยัท่ีก าหนดดงักล่าว แต่จากการ
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ท่ีสารประกอบอ่ืนซ่ึงมีอะตอมไฮโดรเจนเหมือนๆ กนั ท าให้เช่ือว่า HFC-245fa จะสามารถติดไฟไดท่ี้อุณหภูมิหรือ
ความดนัท่ีสูงกวา่ความดนับรรยากาศ 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเ้อง   774 องศาฟาเรนไฮน์ (412 องศาเซลเซียส  ) ทดสอบในขวดฟลาสก ์500 มล. 1299 องศาฟาเรน
ไฮน์ (704 องศาเซลเซียส  ) ทดสอบในขวดฟลาสก ์160 มล.ในบริเวณท่ีมีแหล่งจุดติดหรือเปลวไฟ จะท าใหเ้กิดการ
สลายตวัเป็นสารอนัตรายคือ HF หรือ COF2 
สารท่ีใชด้บัเพลิง 
ใชส้ารดบัเพลิงท่ีเหมาะสมกบัวสัดุท่ีอยูโ่ดยรอบ  
ค าแนะน าในการดบัเพลิง 
สวมเคร่ืองป้องกนัทางเดินหายใจแบบมีถงัอากาศพกพา สวมชุดป้องกนัเตม็ตวั  
 
มาตรการจดัการการร่ัวไหล 
มาตรการปกป้องผูค้น 
หมายเหตุ ให้อ่านวิธีการดับเพลิงและวิธีการขนถ่าย ก่อนท่ีจะท าการเก็บกู ้ใช้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ี
เหมาะสมระหวา่งการเก็บกู ้ 
อพยพคนออกไป จดัใหมี้การระบายอากาศท่ีดีทัว่ทั้งบริเวณ ใชเ้คร่ืองป้องกนัทางเดินหายใจแบบมีถงัอากาศพกพา ก าจดั
แหล่งท่ีจะก่อใหเ้กิดความร้อน ประกายไฟและเปลวไฟ  
การเก็บกู ้
ดูดซบัดว้ยข้ีเล่ือย ดิน กากน ้ ามนัแหง้ หรือตวัดูดซบัอ่ืน  
 
การขนถ่ายและการจดัเกบ็  
บุคคล 
อยา่สูดดมไอระเหยหรือละออง อยา่ให้เขา้ตา อยา่ให้ถูกผิวหนงัหรือเส้ือผา้ อยา่เก็บรวมกบัอาหาร เคร่ืองด่ืมหรือยาสูบ 
ลา้งมือใหส้ะอาดหลงัการขนถ่าย เก็บใหห่้างจากความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ ปิดภาชนะบรรจุใหส้นิท 
 
การป้องกนัการสัมผสั / การป้องกนัส่วนบุคคล  
การควบคุมทางวศิวกรรม 
ใชเ้ฉพาะในพ้ืนท่ีซ่ึงมีการระบายอากาศไดดี้ 
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัตา 
สวมแวน่นิรภยั หรือในท่ีซ่ึงอาจมีการหกกระเซ็น ใหใ้ชแ้วน่ครอบตา  
หนา้กาก 
ในท่ีซ่ึงมีโอการเกิดการปนเป้ือนในบรรยากาศ สวมหนา้กากท่ีไดม้าตรฐานตามท่ี NIOSH ก าหนด 
ชุดป้องกนั 
ในท่ีซ่ึงอาจมีการสมัผสัถูกผิวหนงั สวมถุงมือ และรองเทา้ เอ๊ียม หรือชุดคลุม  
มาตรฐานในการสมัผสั 
ขีดจ ากดัในการสมัผสั 
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HFC-245fa 
WEEL (AIHA) : 300 ppm, 8 ชม. TWA 
ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการสมัผสั 
บริษทัอ่ืนไดก้ าหนดมาตรฐานการสมัผสัท่ี 500 ppm (8 ชม. TWA) 
 
คุณสมบัตทิางกายภาพและทางเคม ี
ขอ้มูลทางกายภาพ 
จุดหลอมเหลว 15 องศาเซลเซียส (59 องศาฟาเรนไฮน์) 
ความสามารถในการละลายในน ้ า ไม่มี 
1.9 ก./ล.ท่ีอุณหภูมิหอ้ง 
pH: เป็นกลาง 
สถานะ ของเหลว 
ความหนาแน่นของของเหลว   1.32 ก./ซม.3 ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส (68 องศาฟาเรนไฮน์) 
กล่ิน   จางๆ คลา้ยอีเทอร์ 
จุดเยอืกแขง็  -160 องศาเซลเซียส (-256 องศาฟาเรนไฮน์) 
ความหนาแน่นไอ  >1.0 (อากาศเท่ากบั 1.0 ) 

4.6 (อากาศ เท่ากบั 1.0 ) 
ความถ่วงจ าเพาะ 1.32 (น ้าเท่ากบั1.0) ท่ีอุณหภูมิ  20 องศาเซลเซียส   (68 องศาฟาเรนไฮน์) 
อตัราการระเหย>1.0 
ความดนัไอ 17.8 psia ท่ีอุณหภูมิ  20 องศาเซลเซียส   (68 องศาฟาเรนไฮน์) 
56.3 psia ท่ีอุณหภูมิ 54.4 องศาเซลเซียส (129.9 องศาฟาเรนไฮน์) 
% การระเหย 100 % ท่ีอุณหภูมิ  20 องศาเซลเซียส (68 องศาฟาเรนไฮน์) 
สี ใส น ้ าสีขาว 
 
ความคงตวัและความไวปฏิกริิยา 
ความคงตวั 
อยูต่วั ท่ีอุณหภูมิปกติ ในสภาพปกติของการจดัเก็บ  
สารอ่ืนท่ีเขา้กนัไม่ได ้  
เขา้กนัไม่ไดก้บั กรดท่ีแรง เช่น อะลูมิเนียม ไตรคลอไรด ์โดยเฉพาะในท่ีซ่ึงมีอุณหภูมิเพ่ิมสูงข้ึน  
เขา้กนัไม่ไดก้บั ตวัรีดิวซ์วิ่งเอเจน้ท์ท่ีแรง เช่น โลหะอลัคาไลน์ (ลิเธียม โซเดียม โปแตสเซียม) โลหะอลัคาไลน์เอิร์ท 
(แมกนีเซียม แคลเซียม) หรือ ผงอะลูมิเนียม หรือผงสงักะสี  
เขา้กนัไม่ไดก้บัด่างท่ีแรง เช่น โซเดียมหรือ โปแตสเซียม ไฮดรอกไซด ์ 
 
การสลายตวั 
กรดท่ีแรง เช่น อะลูมิเนียมไตรคลอไรด์ เป็นสาเหตุให้สารประกอบน้ีสลาย HF จนไปถึงการเปล่ียนคลอรีนหรือ
ฟลูออรีน (Cl/F) ตวัรีดิวซ์ซ่ิงเอเจน้ท์ท่ีแรง ท าให้สารประกอบน้ีสลายตวัและคายความร้อนสูง ด่างท่ีแรงในอุณหภูมิ
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สูงข้ึนจะท าใหเ้กิดสารประกอบท่ีเป็นพิษท่ีไม่คงตวั สารท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ ฮาโลเจน กรดฮาโลเจน และอาจเกิดคาร์บอนิล
เฮไลด ์สารพิษเหล่าน้ีเป็นพิษและกดักร่อน   
 
การเกดิโพลเิมอร์ไรเซช่ัน 
ไม่เกิด 
 
ข้อมูลเกีย่วกบัความเป็นพษิ 
ขอ้มูลในสตัว ์
สูดดม 4 ชัว่โมง LC50: >200,000 ppm หนูขนาดใหญ่ 
ผิวหนงั LD50: >2000 มก./กก.ในกระต่าย 
การใหสู้ดดมท่ีความเขม้ขน้สูงๆ เพียงคร้ังเดียว  
HFC-245fa ก่อให้เกิดอาการสลบ ไม่ตอบสนองต่อเสียง และส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ ผลเหล่าน้ีเกิดข้ึนระหวา่ง
การสัมผสัแต่ไม่มีผลหลงัจากการสัมผสัสารHFC-245fa ไม่เกิดการกระตุน้การท างานของหัวใจในสุนขัท่ีสัมผสัสารท่ี
ความเขม้ขน้ถึง 20,000 ppm. การสัมผสัดว้ยการสูดดมซ ้ าๆ ในหนูขนาดใหญ่ ท าให้มีการเปล่ียนแปลงทางเคมีและเม็ด
เลือด ใน 90 วนั พบวา่มีผลต่อหวัใจ เม่ือใหห้นูขนาดใหญ่สมัผสัสารท่ีความเขม้ขน้ 10,000 และ 50,000 ppm. ไม่มีผลต่อ
หวัใจท่ีความเขม้ขน้ต ่ากวา่ 500 และ 2000 ppm. 
ไม่มีขอ้มูลในสัตว ์เก่ียวกบัการก่อมะเร็ง หรือลดอตัราการสืบพนัธ์ุจาก HFC-245fa ผลการทดสอบไม่บ่งช้ีผลกระทบ
ใดๆ การทดสอบพบวา่ไม่มีการท าลายพนัธุกรรมในแบคทีเรีย หรือเซลลส์ตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 
 
ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์  
ขอ้มูลการเกิดพิษต่อระบบนิเวศน์ 
พิษต่อส่ิงมีชีวติในน ้ า 
96 ชัว่โมง LC50 – ปลาเรนโบวเ์ทราท ์>81.8 มก./ล. 
48 ชัว่โมง EC50 - ไรน ้ า: >97.9 มก./ล. 
 
ข้อควรพจิารณาในการก าจดั  
การก าจดัของเสีย 
การก าจดัของเสีย การจดัเก็บ การขนส่ง และการก าจดั ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด  
 
ข้อมูลการขนส่ง 
ขอ้มลูในการขนส่ง 
ไม่ถูกควบคุมและจดัเป็นวตัถุอนัตราย โดย DOT, IMO, or IATA. 
 
ข้อมูลเกีย่วกบักฎหมาย (เฉพาะในสหรัฐอเมกิา) 
U.S. Federal Regulations 
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1, 1, 1, 3, 3-Pentafluoropropane not listed on the TSCA public inventory. If absent from the Master inventory use 
only for applications excluded or exempted from TSCA. 
 
ข้อมูลอืน่ๆ 
ขอ้มูลในเอกสารขอ้มูลสารเคมี เก่ียวขอ้งกบัสารท่ีกล่าวถึงเท่านั้น ไม่สามารถใชอ้า้งอิงส าหรับสารท่ีผสมกบัสารอ่ืน ใน
กระบวนการอ่ืนใดได ้  
ความรับผิดชอบในการจดัท า  MSDS : MSDS Coordinator 
DuPont Fluoro products 
ท่ีอยู ่Wilmington, DE 19898 
Telephone: (800) 441-7515 
# Indicates updated section. 
ขอ้มูลน้ีมาจาก ขอ้มูลทางเทคนิคท่ีมีความเช่ือถือได ้เอกสารน้ีจึงตอ้งมีการแกไ้ขถา้มีขอ้มูลใหม่มาเพ่ิมเติม 
 
ส่วนสุดท้ายของเอกสาร 
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ภาคผนวก ญ   บันทกึการประชุมเพือ่รับฟังความคดิเห็นร่วมกบัภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องส าหรับกรอบแผนการ
บริหารจัดการส่ิงแวดล้อมส าหรับภาคอุตสาหกรรมโฟม 

วนัที ่6 กนัยายน 2556 เวลา 09.30 – 12.30 น. 

ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

1. บทน า 
 

การประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นร่วมกบัภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบักรอบแผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental Management Framework: EMF)  ส าหรับภาคอุตสาหกรรมโฟมภายใตโ้ครงการลดและเลิกใชส้าร 
HCFC จดัข้ึนท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 ระหวา่งเวลา 09.30 – 12.30 น.   วตัถุประสงค์
ของการจดัประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น คือ เพื่อน าเสนอผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการจดัท ากรอบแผนการบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการลดผลกระทบท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียนจากสาร HCFC-141b ไปเป็นสารทดแทนอ่ืนๆ ใน
ภาคอุตสาหกรรม ผลิตโฟม 

 
การประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นดงักล่าว  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 48 ราย จากภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ ผู ้
จ  าหน่าย/ผูผ้สมสารโพลีออลจ านวน 10 ราย   ผูป้ระกอบการผลิตโฟมท่ีตอ้งการปรับเปล่ียนไปใชส้ารไซโคลเพน
เทน จ านวน 9 ราย  กลุ่มอุตสาหกรรมยอ่ยพอลียรีูเทนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   ส านกัสนธิสัญญา
และยทุธศาสตร์  ส านกัอุตสาหกรรมรายสาขา 3    ส านกัอุตสาหกรรมรายสาขา 4    และส านกัจดทะเบียนเคร่ืองจกัร
กลางของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของกรุงเทพมหานคร  ส านักความ
ปลอดภยัแรงงานของกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  และกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 
2. การเปิดการประชุม 

 
ในการกล่าวเปิดประชุม ท่ีประชุมไดข้อให้ผูม้าเขา้ร่วมประชุมทุกท่านรับฟังผลลพัธ์จากการจดัท ากรอบแผนการ
บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการลดผลกระทบท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียนจากสาร HCFC-141b ไปเป็นสาร
ทดแทนอ่ืนๆ ในภาคอุตสาหกรรมโฟม  นอกจากน้ี ขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมให้ขอ้แนะน า และขอ้เสนอแนะโดยใช้
ประสบการณ์และความรู้เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่การปรับเปล่ียนไปใชส้ารทดแทนท่ีไม่ท าลายชั้นบรรยากาศโอโซนจะไม่
มีผลกระทบต่อความปลอดภยัในการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการผลิตโฟม 

 
3. ความเป็นมาและวตัถุประสงค์ 

 
โครงการ HPMP ระยะท่ี 1 จัดท าโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยความช่วยเหลือจากธนาคารโลก  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหป้ระเทศไทยสามารถลดการใชส้าร HCFC ตามพนัธกรณีภายใตพิ้ธีสารมอนทรีออลวา่ดว้ยการ
ลดและเลิกใชส้ารท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน   คณะกรรมการบริหารกองทุนพหุภาคีไดอ้นุมติัเงินช่วยเหลือแบบ
ให้เปล่าแก่ประเทศไทยในหลกัการเป็นจ านวนเงินประมาณ 23 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ผ่านธนาคารโลกเพ่ือมาใชใ้น
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การด าเนินกิจกรรมภายใตโ้ครงการ HPMP ระยะท่ี 1    ส าหรับภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟมนั้น โครงการ HPMP 
ระยะท่ี 1 จะให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและดา้นเทคนิคแก่ผูป้ระกอบการผลิตโฟมประมาณ 131 รายผ่าน
โครงการลงทุน (Investment Sub-project) ในการปรับเปล่ียนไปใชส้ารทดแทนท่ีไม่ท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน 
และมีค่าศกัยภาพท่ีท าใหโ้ลกร้อนต ่า   ซ่ึงผูป้ระกอบการจ านวน 131 รายน้ีอยูใ่นโฟมทุกประเภทยกเวน้สเปรยโ์ฟมท่ี
ยงัไม่ม่สารทดแทนท่ีมีความเหมาะสมในเชิงเทคนิค   สารทดแทนท่ีจะใชท้ดแทนสาร HCFC-141b ภายใตโ้ครงการ 
HPMP ระยะท่ี 1 ไดแ้ก่ ไฮโดรคาร์บอน  (ไซโคลเพนเทน) สูตรน ้ า หรือ HFC ข้ึนอยูก่บัขนาดของผูป้ระกอบการ
ผลิตโฟม และประเภทของโฟม  

 
เน่ืองจากโครงการน้ียงัไม่สามารถระบุและยืนยนัผูป้ระกอบการผลิตโฟมได้หมดทุกราย  จึงต้องจัดท ากรอบ
แผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม   เพ่ือให้ค  าแนะน าแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัมาตรการลดผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ปรับเปล่ียนจากสาร HCFC-141b ไปเป็นสารทดแทนอ่ืนๆ    ซ่ึงผูป้ระกอบการผลิตโฟมสามารถใชก้รอบแผนการ
บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มมาจดัท าแผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มของตนเองเพ่ือยื่นเสนอเป็นส่วนหน่ึงของ
ขอ้เสนอโครงการ  ดงันั้น การประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในคร้ังน้ีจึงเป็นเวทีท่ีเหมาะสมท่ีจะเผยแพร่ผลลพัธ์ท่ี
ไดจ้ากการจดัท ากรอบแผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการรับฟังขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์จากท่ีประชุม
เพื่อปรับปรุงกรอบแผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

4. สรุปการน าเสนอกรอบแผนการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมส าหรับภาคอุตสาหกรรมโฟม 
 

ท่ีปรึกษาไดน้ าเสนอขอบข่ายและรายละเอียดของกรอบแผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มส าหรับภาคอุตสาหกรรม
โฟม  พร้อมทั้งไดน้ าเสนอผลการประเมินความเส่ียงในภาพรวมในภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟม   ท่ีปรึกษาไดเ้นน้ย  ้า
ถึงความส าคญัในการค านึงถึงหลกัการลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานในระหวา่งการออกแบบ   สาเหตุใน
การเกิดอุบติัเหตุนั้น เกิดจากหลายๆปัจจยัดว้ยกนั  ไดแ้ก่  บุคคล  สภาพแวดลอ้ม เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ และวตัถุดิบท่ีใช้
ในกระบวนการ   ผูป้ระกอบการผลิตโฟมจะตอ้งใหค้วามส าคญัในการลดปัจจยัความเส่ียงเหล่าน้ี  และตอ้งบงัคบัให้
มีการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลอยา่งเคร่งครัดในระหวา่งปฏิบติังาน  

 
ขอ้ก าหนดท่ีผูป้ระกอบการผลิตโฟมทุกรายตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้ (ไม่วา่จะใชส้ารชนิดใดเป็นสาร
ทดแทนก็ตาม) ไดแ้ก่  

o พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การป้องกนัและระงบั
อคัคีภยัในสถานประกอบการ พ.ศ. 2552  ส าหรับมาตรฐานความปลอดภยั   การเตรียมพร้อมรับเหตุ
ฉุกเฉินอคัคีภยั    อุปกรณ์และเคร่ืองจกัร  และการบริหารจดัการ การปล่อยน ้ าท้ิง การปล่อยสารมลพิษออก
สู่บรรยากาศและของเสีย 

o พระราชบญัญติัอาคาร พ.ศ. 2522 ส าหรับความปลอดภยัเก่ียวกบัอาคารและการป้องกนัอคัคีภยั   

o พระราชบญัญติั ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 และ
กฎกระทรวง เร่ือง การก าหนดมาตรฐานในการบริหารจดัการและด าเนินการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนา
มยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ .2555 ส าหรับสถานท่ี
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ท างาน ความปลอดภยั สุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม   อุปกรณ์และเคร่ืองจกัร  และการเตรียมพร้อมรับเหตุ
ฉุกเฉินอคัคีภยั   

o กฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เก่ียวมาตรฐานเก่ียวกบัไฟฟ้า พ.ศ. 2554 ส าหรับการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 

 
นอกจากน้ี ส าหรับผูป้ระกอบการผลิตโฟมท่ีจะปรับเปล่ียนไปใชส้ารไซโคลเพนเทน  จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ดงัต่อไปน้ี  

o ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าหนดให้สถานประกอบการวตัถุอนัตรายมีบุคลากรเฉพาะ
รับผิดชอบความปลอดภยัการเก็บรักษาวตัถุอนัตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551 และ
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เร่ืองคู่มือในการจดัเก็บ การขนยา้ยวตัถุอนัตราย พ .ศ . 2550 ส าหรับการ
ออกแบบ และการก่อสร้างสถานท่ีจดัเก็บ ไซโคลเพนเทน 

o กฎกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ก าหนดส่ิงท่ีสร้างข้ึนอย่างอ่ืนเป็นอาคารตามกฎหมาย วา่ดว้ยการควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2544 ส าหรับการขออนุญาตก่อสร้างถงับรรจุขนาด 100 ลบ .ม.  หรือมากกวา่ 

o ประกาศมติคณะกรรมการวตัถุอนัตราย เร่ือง การขนส่งวตัถุอนัตรายทางบก พ  .ศ  . 2555 ส าหรับขอ้ก าหนด
ดา้นความปลอดภยัส าหรับการขนส่ง เก็บรักษา การขนถ่าย เคล่ือนยกยา้ย และก าจดัภาชนะบรรจุสารเคมี 
หรือวตัถุอนัตราย หรือภาชนะท่ีบรรจุไซโคลเพนเทน 

 

จากการส ารวจสถานประกอบการในระหว่างการจัดท า Due Diligence พบว่า ไม่มีปัญหาท่ีน่ากังวลส าหรับ
ผูป้ระกอบการผลิตโฟมขนาดใหญ่   แต่อยา่งไรก็ตาม ท่ีปรึกษาไดเ้สนอแนะวา่  ผูป้ระกอบการผลิตโฟมขนาดต่างๆ 
ยงัมีส่ิงท่ีสามารถปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานให้ดีข้ึนไดเ้ม่ือพิจารณาจากมุมมองดา้นความปลอดภยั เช่น 
การปรับปรุงการจดัเก็บในโรงงานเพ่ือป้องกนัไม่ใหมี้การจดัเก็บสารเคมีและวสัดุท่ีอาจก่อให้เกิดอคัคีภยัไวด้ว้ยกนั  
การออกแบบผงัโรงงานใหม่ใหมี้พ้ืนท่ีวา่งมากข้ึน    ผูป้ระกอบการผลิตโฟมท่ีจะปรับเปล่ียนไปใชส้ารไซโคลเพน
เทนจะตอ้งปรับปรุงประเด็นเหล่าน้ี  รวมถึงการติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ความปลอดภยัเพ่ิมเติม เช่น เคร่ืองมือ/อุปกรณ์
ท่ีเป็นแบบป้องกนัการระเบิดหรือเกิดประกายไฟ (Explosion-proof)    ระบบตรวจจบัและแจง้เตือน (Detection and 
Alarm System) ระบบระบายอากาศ (Ventilation System) ในบริเวณท่ีมีความเส่ียง  มาตรการเหล่าน้ีจะตอ้งถูกระบุ
ไวใ้นแผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีผูป้ระกอบการผลิตโฟมจะจดัท าข้ึน  
 
ท่ีปรึกษาไดใ้ห้ความรู้เก่ียวกบัคุณลกัษณะของสารไซโคลเพนเทน  ซ่ึงสามารถรับรู้ไดง่้ายโดยการไดก้ล่ิน  ไม่
สามารถละลายได ้และจะแยกตวับนผิวน ้ าเหมือนกบัน ้ ามนั    สารไซโคลเพนเทนสามารถท าให้เกิดการระคายเคือง
แก่ตา  ประเด็นท่ีส าคญัในการปรับเปล่ียนไปใชส้ารไซโคลเพนเทน คือ การระวงัเปลวไฟยอ้นกลบัมาท่ีถงับรรจุไซ
โคลเพนเทน หรือบริเวณท่ีมีการฉีดโฟมเน่ืองจากการร่ัวไหลลงไปในระบบรางระบาย   ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งหลีกเล่ียงไม่ใหมี้แหล่งจุดติดไฟท่ีจะท าใหเ้กิดอคัคีภยัได ้    จะตอ้งมีการต่อสายดิน  ต่อสายถ่ายเทประจุ และ
หลีกเล่ียงงานท่ีท าให้เกิดความร้อนในบริเวณท่ีมีการฉีดโฟม  และจะตอ้งมีการใชเ้คร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ีเป็นแบบ
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ป้องกนัการระเบิดหรือเกิดประกายไฟ (Explosion-proof) ท่ีปรึกษาไดอ้ธิบายเก่ียวกบัจุดวาบไฟ (Flash Point) และ
ขีดจ ากดัของการติดไฟ (Flammable Limit)  และ Exposure Limit  

  
ท่ีปรึกษาไดเ้สนอให้ผูป้ระกอบการผลิตโฟมแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงในทอ้งถ่ินเก่ียวกบัสารเคมีท่ีใชใ้นการผลิต
โฟม  เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีดบัเพลิงไดท้ราบถึงสารดบัเพลิงท่ีสามารถใชค้วบคุมเพลิงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   จะตอ้งมี
การควบคุมไม่ใหเ้กิดเปลวไฟยอ้นกลบัทางระบบรางระบายมาจากบริเวณท่ีเก็บถงับรรจุไซโคลเพนเทนซ่ึงเกิดการ
ร่ัวไหล หรือบริเวณท่ีมีการฉีดโฟม  แบบฟอร์มของแผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม (EMP) ซ่ึงเป็นมาตรการลด
ผลกระทบส าหรับผูป้ระกอบการผลิตโฟมท่ีจะปรับเปล่ียนไปใชส้ารไซโคลเพนเทนไดถู้กน าเสนอในระหวา่งการ
ประชุม 

   
ส าหรับผูป้ระกอบการผลิตโฟมท่ีมีขนาดเล็กกวา่ท่ีจะปรับเปล่ียนไปใชส้ารเป่าโฟมท่ีไม่ติดไฟ (สูตรน ้ าหรือ HFC-
245fa) นั้น   ไม่ตอ้งจัดท าแผนการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดลอ้ม (EMP) แต่ให้ด าเนินการปรับปรุงระเบียบ
มาตรฐานการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีมีอยูใ่นประเทศ  นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการผลิต
โฟมตอ้งค านึงถึงผลกระทบต่อสุขอนามยัของคนงานจากการใชส้ารเคมีอ่ืนๆดว้ยเช่นกนั เช่น จาการใชส้ารไอโซไซ
ยาเนต  

 
มาตรการลดผลกระทบส าหรับผูป้ระกอบการผลิตโฟมท่ีปรับเปล่ียนไปใชส้ารทดแทนชนิดต่างๆ  รวมถึงการ
ก าหนดโซนพ้ืนท่ี (Zoning Classification) ไดถู้กน าเสนอใหแ้ก่ท่ีประชุมรับทราบ 

 
5. ข้อคดิเห็นจากทีป่ระชุม 

 
ท่ีประชุมสนับสนุนและเห็นด้วยกับส่ิงท่ีท่ีปรึกษาได้น าเสนอ รวมถึงมาตรการลดผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ปรับเปล่ียนจากสาร HCFC-141b ไปเป็นสารทดแทนอ่ืนๆในภาคอุตสาหกรรมโฟม   ซ่ึงท่ีประชุมไดใ้ห้ขอ้แนะน า/
ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

o รายงานกรอบแผนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มส าหรับภาคอุตสาหกรรมโฟมฉบบัสมบูรณ์  ควรจะแยกมาตรการ
ลดผลกระทบส าหรับสารทดแทน ไดแ้ก่ สารทดแทนท่ีติดไฟได ้(ไซโคลเพนเทน) และสารทดแทนท่ีไม่ติดไฟ 
(สูตรน ้ า และ HFC-245fa)  

o ถึงแมว้า่วา่สารไซโคลเพนเทนไม่มีรายช่ือแนบทา้ยบญัชีรายช่ือวตัถุอนัตรายภายใตพ้ระราชบญัญติัวตัถุอนัตรายก็
ตาม   แต่อยา่งไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรมไดอ้อกคู่มือในการจดัเก็บ การขนยา้ยวตัถุอนัตราย พ  .ศ  . 2550 ซ่ึง
รวมถึงสารไซโคลเพนเทน 

o ท่ีประชุมเสนอให้ท่ีปรึกษาไปทบทวนดูวา่การจดัเก็บสารไซโคลเพนเทนในถงับรรจุเขา้ข่ายท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดของกรมสรรพสามิตหรือไม่  หากใช่ ให้ท่ีปรึกษาน าขอ้ก าหนดดงักล่าวไปรวมไวใ้นกรอบแผนการ
บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มฉบบัสมบูรณ์ดว้ย 
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o การออกแบบผงัโรงงานเป็นส่วนท่ีมีความส าคญั และจะตอ้งไดรั้บการเอาใจใส่เพ่ือป้องกนัอคัคีภยั  จ าเป็นตอ้งมี
ความเขา้ในในเร่ืองการก าหนดโซนพ้ืนท่ี (Zoning Classification)  โดยเฉพาะโซน 0 และโซน 1 เพื่อเลือก
เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ใหมี้ความเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี 

o ควรจดัให้มีการฝึกอบรมและการเสริมสร้างความตระหนกัแก่พนกังานในโรงงานและเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิง  ซ่ึงจะ
เป็นส่วนหน่ึงในการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต 

o สารไซโคลเพนเทนเป็นสารเป่าโฟมท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตตูเ้ยน็บา้นเป็นเวลานานแลว้  ท่ีประชุมเสนอให้กรม
โรงงานอุตสาหกรรมประสานกบัผูผ้ลิตตูเ้ย็นบ้านเพ่ือเยี่ยมชมโรงงาน  ซ่ึงจะท าให้ผูป้ระกอบการผลิตโฟมมี
ความรู้ความเขา้ใจการจดัผงัโรงงานและมาตรการดา้นความปลอดภยัส าหรับการใชส้ารดงักล่าว  และสามารถ
ปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตไปใชเ้ทคโนโลยดีงักล่าวไดดี้ยิง่ข้ึน 

o ผูป้ระกอบการผลิตโฟมขอใหภ้าคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งสนบัสนุนขอ้มูลท่ีจ าเป็น เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการสามารถเลือกใช้
สารทดแทนไดอ้ยา่งเหมาะสม  โดยขอใหธ้นาคารโลกใหข้อ้แนะน าดา้นเทคนิคในการเลือกสารทดแทน 

o เน่ืองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเก็บรักษาวตัถุอนัตราย  ท่ีประชุมจึงขอให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจดัสัมมนาเพ่ือให้คสามรู้แก่ผูป้ระกอบการผลิตโฟมในการบริหารจดัการสารไซโคลเพนเทนให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนด  รวมถึงความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัในโรงงาน  
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