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การเก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซดต์ามมาตรฐาน NFPA  

 
นางสาวกฤติยา  เหมือนใจ 
กลุ่มความปลอดภัยสารเคมี 

 
 สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ คือ สารประกอบอินทรีย์ใด ๆ ก็ตามท่ีมีออกซิเจนสองอะตอมติดกันหรือหมู่
เปอร์ออกซ่ี (-O-O-) ในสูตรโครงสร้าง 
 สารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ คือ สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์บริสุทธิ์ หรือสารผสมของสารอินทรีย์เปอร์
ออกไซด์หนึ่งชนิดหรือมากกว่าหนึ่งชนิดกับสารอ่ืน ๆ หนึ่งชนิดหรือมากกว่าหนึ่งชนิด ในส่วนประกอบและความ
เข้มข้นต่าง ๆ 
 ตามมาตรฐานของ National Fire Protection Agency ประเทศสหรัฐอเมริกา (NFPA 43 B) ได้แบ่ง
ประเภทสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ออกเป็น 5 ประเภท ตามลักษณะสมบัติและสภาวะของการไหม้ไฟ ดังนี้ 
 สารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ประเภทท่ี 1 คือ สารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ท่ีสามารถระเบิดแบบมี
การขยายตัวของพ้ืนท่ีท่ีเกิดปฏิกิริยาด้วยความเร็วน้อยกว่าความเร็วเสียง  (Deflagration) แต่ไม่ระเบิดแบบมี
การขยายตัวของพ้ืนท่ีท่ีเกิดปฏิกิริยาด้วยความเร็วเท่ากับหรือมากกว่าความเร็วเสียง (Detonation) เช่น 90%  
t-Butyl Peroxyacetate, 98% Debenzoyl Peroxide, 85% Di-n-propyl Peroxydicarbonate เป็นต้น 
 สารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ประเภทท่ี 2 คือ สารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ท่ีเผาไหม้ได้อย่างรวดเร็ว
อย่างยิ่งและแสดงความว่องไวในการเกิดอันตรายรุนแรง เช่น 25% Diacetyl Peroxide, 78% Dibenzoyl 
Peroxide, 43% Peroxyacetic acid, 98% t-Butyl Peroxy Benzoate เป็นต้น 
 สารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ประเภทท่ี 3 สารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ท่ีเผาไหม้ได้อย่างรวดเร็วอย่าง
ยิ่งและแสดงความว่องไวในการเกิดอันตรายปานกลาง เช่น 60% t-Amyl Peroxyacetate, 55% Dibenzoyl 
Peroxide paste, 9% Active Oxygen of Methyl Ethyl Ketone Peroxide เป็นต้น 
 สารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ประเภทท่ี 4  คือ สารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ท่ีเผาไหม้แบบการเผา
ไหม้ท่ัวไปและแสดงความว่องไวในการเกิดอันตรายเล็กน้อย เช่น 70% Dibenzoyl Peroxide, 70% t-Butyl 
Hydroperoxide, 40% Di (t-butylperox) Phathalate เป็นต้น 
 สารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ประเภทท่ี 5 คือ สารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ท่ีเผาไหม้น้อยกว่าปกติ 
หรือไม่ช่วยในการเผาไหม้ และไม่แสดงความว่องไวในการเกิดอันตราย เช่น 35% Dibenzoyl Peroxide, 40% 
Dicumyl Peroxide, 40% Ethyl 3, 3-Di-(t-butylperoxy) butyrate เป็นต้น 
 

 การแบ่งประเภทตามความสะดวกในการเก็บ แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. การเก็บแบบ Segregated คือ การเก็บในห้องหรือบริเวณเดียวกัน ซ่ึงเป็นการแยกทางกายภาพโดย
ใช้ระยะห่างของสารท่ีเข้ากันไม่ได้ 
 2. การเก็บแบบ Cut-off คือ การเก็บในอาคารหรือบริเวณเดียวกัน แต่มีการแยกทางกายภาพ ระหว่าง
สารเข้ากันไม่ได้ด้วยฝาก้ันห้องหรือกําแพง 
 3. การเก็บแบบ Detached คือ การเก็บแบบบริเวณเปิดด้านนอก หรือการเก็บท่ีไม่มีสารท่ีเข้ากันไม่ได้
และต้ังอยู่ห่างจากโครงสร้างอ่ืน ๆ 
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อันตรายท่ีเกิดจากสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ มีดังนี้ 
 1. ไวไฟและระเบิด 
 2. เป็นสารพิษและกัดกร่อน 
 3. สลายตัวแล้วให้ก๊าซไวไฟ 
 

ข้อกําหนดพ้ืนฐาน (Basic Requirement) 
 1. พ้ืนท่ีท่ีใช้ในการเก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์จะต้องแสดงคําว่า “สารผสมอินทรีย์เปอร์
ออกไซด์” อย่างชัดเจน และแยกตามประเภท 
 2. กรณีเก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์หลายประเภทรวมกัน พ้ืนท่ีนั้นจะต้องระบุประเภทของสารท่ี
อันตรายท่ีสุด 
 3. ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ต้องระบุชื่อทางเคมีของสารผสมอินทรีย์เปอร์
ออกไซด์ หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม และเพียงพอท่ีจะนํามาจัดแบ่งพ้ืนท่ี 
 4. ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ท่ีต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ จะต้องระบุช่วง
อุณหภูมิในการเก็บ 
 5. บุคคลท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินงานในพ้ืนท่ีเก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ ต้องได้รับคําแนะนํา 
การใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การกําจัดสารท่ีหก และระบบฉุกเฉินอย่างถูกต้อง 
 6. วัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้างท่ีสัมผัสกับสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ จะต้องเข้ากันได้กับสารท่ีเก็บ 
 7. ระบบทําความร้อนและระบบทําความเย็น 
      7.1 กรณีท่ีช่วงอุณหภูมิในการเก็บมีค่าเกินจากอุณหภูมิปกติ ต้องมีสวิตซ์เพ่ิมสําหรับปรับอุณหภูมิ 
หรืออุณหภูมิตํ่าให้เข้าสู่อุณหภูมิต่ําให้เข้าสู่อุณหภูมิควบคุมตามปกติ สวิตซ์เหล่านั้นต้องสามารถกระตุ้นสัญญาณ
เตือนท่ีจัดไว้เพ่ือให้แน่ใจว่าพร้อมในการตอบสนอง 
     7.2 ระบบทําความร้อนต้องใช้น้ําร้อน ไอน้ําความดันตํ่า [(ตํ่ากว่า 15 psig (103 kPa)] หรือ
การทําอากาศร้อนโดยอ้อม ระบบทําความเย็นต้องไม่ใช้การขยายตัวโดยตรงของก๊าซไวไฟ 
    7.3 ขดลวดความร้อน รังสีความร้อน อุปกรณ์กระจายอากาศ ขวดลวดความเย็น ท่อและช่อง
ต่าง ๆ ต้องติดต้ังให้ป้องกันการสัมผัสโดยตรงกับภาชนะและป้องกันความร้อนหรือความเย็นท่ีมากเกินไปแก่สาร
ท่ีเก็บ 
 8. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ีเก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ และจะต้องมีป้ายเตือน “ห้ามสูบบุหรี่”  
ท่ีเห็นได้ชัดเจนบริเวณภาในและทางเข้าพ้ืนท่ีเก็บสาร 
 9. ต้องไม่ทําการตัดหรือเชื่อมในบริเวณพ้ืนท่ีเก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ จนกว่าจะทําการ
เคลื่อนย้ายสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ท้ังหมดออกจากพ้ืนท่ีนั้นเรียบร้อยแล้ว การตัดหรือเชื่อมจะต้อง
ดําเนินการตามข้อกําหนด NFPA 51 B 
 10. ระบบป้องกันอัคคีภัย 
   10.1 อุปกรณ์ดับเพลิงต้องจัดให้มีและบํารุงรักษาตามข้อกําหนด NFPA 10 และ NFPA 14 
   10.2 ระบบดับเพลิงแบบฉีดน้ําฝอยอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) และระบบ
ฉีดน้ําต้องออกแบบและติดต้ังตามข้อกําหนด NFPA 13 และ NFPA 15 และต้องปล่อยน้ําออกด้วยความ
หนาแน่น ดังนี้ 
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   ประเภทท่ี 1 – 0.5 แกลลอนต่อนาที/ตารางฟุต (20.4 ลิตรต่อนาที/ตารางเมตร) 
   ประเภทท่ี 2 – 0.4 แกลลอนต่อนาที/ตารางฟุต (16.3 ลิตรต่อนาที/ตารางเมตร) 
   ประเภทท่ี 3 – 0.3 แกลลอนต่อนาที/ตารางฟุต (12.2 ลิตรต่อนาที/ตารางเมตร) 
   ประเภทท่ี 4 – 0.25 แกลลอนต่อนาที/ตารางฟุต (10.2 ลิตรต่อนาที/ตารางเมตร) 
  10.3 ระบบต้องถูกออกแบบให้มีความหนาแน่นท่ีต้องการมากกว่า 3,000 ตารางฟุต สําหรับ
พ้ืนท่ีป้องกันด้วยระบบดับเพลิงแบบฉีดน้ําฝอยอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) แบบท่อเปียก หรือ 
3,900 ตารางฟุต สําหรับพ้ืนท่ีป้องกันด้วยระบบดับเพลิงแบบฉีดน้ําฝอยอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler 
System) แบบท่อแห้ง 
  10.4 กรณีต้องการน้ําท่ีใช้สําหรับระบบดับเพลิงแบบฉีดน้ําฝอยอัตโนมัติ (Automatic 
Sprinkler System) สารดับเพลิง หรืออ่ืน ๆ ต้องจัดให้มีตามมาตรฐาน NFPA 24 และต้องสามารถจัดให้มีน้ํา
สําหรับระบบได้อย่างน้อย 90 นาที 
 11. ห้ามเก็บของเสียท่ีสามารถไหม้ไฟได้ภายในบริเวณท่ีเก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ 
 12. สารท่ีหกเลอะและรั่วไหล หรือ ภาชนะหรือหีบห่อท่ีถูกทําลายต้องเคลื่อนย้ายไปบริเวณท่ีปลอดภัย
โดยทันทีเพ่ือกําจัด 
 13. ต้องมีกระบวนการกําจัดท่ีเฉพาะสําหรับพ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีเก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ ซ่ึง
กระบวนการกําจัดต้องเป็นไปตามกฎหมายและคําแนะนําจากผู้ผลิต 
 14. ข้อจํากัดในการเก็บ 
   14.1 ปริมาณสูงสุดของสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ท่ีอนุญาตได้จัดเก็บในพ้ืนท่ีเดียวกัน 
หรือตึก ต้องข้ึนกับประเภทของสารและประเภทของความสะดวกในการเก็บ ดังแสดงในตารางท่ี 1 และ 2 
  14.2 กรณีเก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ต่างชนิดกันในพ้ืนท่ีเดียวกัน ปริมาณสูงสุดท่ี
อนุญาตต้องอยู่ในผลรวมของสัดส่วนท่ีกําหนด ซ่ึงในแต่ละประเภทกําหนดให้เก็บได้ในปริมาณสูงสุดของประเภท
นั้น ๆ ปริมาณสัดส่วนท้ังหมดต้องไม่เกิน 100% 
  14.3 กรณีท่ีพ้ืนท่ีเก็บมีระบบการป้องกันไฟตามหลักวิศวกรรม ซ่ึงได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานผู้มีอํานาจ อนุญาตให้สามารถเก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ได้ในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน 
  14.4 ห้ามเก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ในบริเวณท่ีสามารถระเบิดวัตถุระเบิดได้ 
 15. ระยะห่างของการแยก 
  15.1 สารท่ีเข้ากันไม่ได้และของเหลวไวไฟต้องไม่เก็บใกล้กับสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ใน
ระยะ 25 ฟุต (8.8 เมตร) และเพ่ือประสิทธิภาพในการเก็บ ต้องมีพ้ืนลาดเอียง ท่อระบายน้ํา หรือเครื่องกีดขวาง
เพ่ือป้องกันของเหลวไวไฟท่ีอาจรั่วไหลไปสู่พ้ืนท่ีเก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ 
  15.2 ข้อยกเว้น สารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ ท่ีจัดอยู่ในประเภทของเหลวไวไฟตามจุดวาบไฟ 
จะต้องเก็บไว้ในจําพวกสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์และจะต้องมีข้อกําหนดมากข้ึนตามมาตรฐาน NFPA 30 
  15.3 กรณีระยะห่างในการแยกเก็บเท่ากับ 25 ฟุต (8.8 เมตร) จะต้องมีเครื่องกัดขวางท่ีกันไฟ
ซ่ึงสามารถทนไฟได้ 1 ชั่วโมง 
  15.4 ภาชนะบรรจุ และหีบห่อท่ีปิดสนิทเท่านั้นท่ีอนุญาตให้เก็บได้ในพ้ืนท่ีเก็บ 
  15.5 การเก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ประเภทท่ี 5 ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด NFPA 
231  และ NFPA 231 C เท่านั้น 
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  15.6 การเก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ประเภทท่ี 4 ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด ดังนี้ 
   (1) ถุง ถัง หรือ ภาชนะบรรจุหรือหีบห่ออ่ืน ๆ ต้องไม่วางซ้อนกันสูงเกิน 10 ฟุต (3 
เมตร) และวางเรียงกันกว้างไม่เกิน 16 ฟุต (5 เมตร) 
   (2) ต้องมีทางเดินหลักอย่างน้อย 1 ทาง มีความกว้างไม่น้อยกว่า 4 ฟุต (1.2 เมตร) 
เพ่ือจัดแบ่งพ้ืนท่ีในการเก็บ ส่วนทางเดินอ่ืน ๆ ต้องมีความกว้างอย่างน้อย 3 ฟุต (0.9 เมตร) 
  15.7 การเก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ประเภทท่ี 2 และ 3 ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด 
ดังนี้ 
   (1) ถุง ถัง หรือ ภาชนะบรรจุหรือหีบห่ออ่ืน ๆ ต้องไม่วางซ้อนกันสูงเกิน 8 ฟุต (2.4 
เมตร) และวางเรียงกันกว้างไม่เกิน 8 ฟุต (2.4 เมตร) 
   (2) ถังขนาด 55 แกลลอน (208 ลิตร) ต้องวางชั้นเดียวเท่านั้น 
   (3) ต้องมีทางเดินหลักอย่างน้อย 1 ทาง ความกว้างไม่น้อยกว่า 6 ฟุต (1.8 เมตร) 
เพ่ือจัดแบ่งพ้ืนท่ีในการเก็บ ส่วนทางเดินอ่ืน ๆ ต้องมีความกว้างอย่างน้อย 4 ฟุต (1.2 เมตร) 
  15.8 การเก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ประเภทท่ี 1 ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด ดังนี้ 
   (1) ถุง ถัง หรือ ภาชนะบรรจุหรือหีบห่ออ่ืน ๆ ต้องไม่วางซ้อนกันสูงเกิน 6 ฟุต (1.8 
เมตร) และวางเรียงกันกว้างไม่เกิน 4 ฟุต (1.2 เมตร) 
   (2) ต้องมีทางเดินหลักอย่างน้อย 1 ทาง ความกว้างไม่น้อยกว่า 8 ฟุต (2.4 เมตร) 
เพ่ือจัดแบ่งพ้ืนท่ีในการเก็บ ส่วนทางเดินอ่ืน ๆ ต้องมีความกว้างอย่างน้อย 4 ฟุต (1.2 เมตร) 
 

การเก็บแบบ Segregated 
 1. โครงสร้างอาคาร ถ้ามีพ้ืนหรือใต้ถุนโล่งด้านล่างพ้ืนท่ีเก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ พ้ืนของพ้ืนท่ี
เก็บต้องใช้วัสดุกันน้ํา และต้องมีการระบายน้ําไปยังท่ีปลอดภัย ต้องม่ันใจว่าหากเกิดกรณีสารหกรั่วไหลแล้วสาร
จะไม่สามารถไหลลงไปยังพ้ืนท่ีใต้พ้ืนท่ีเก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ 
 2. การจัดการการเก็บ 
  2.1 ต้องมีพ้ืนท่ีว่างอย่างน้อย 8 ฟุต (2.4 เมตร) ระหว่างการเก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์
และการเก็บอ่ืน ๆ 
  2.2 การเก็บแบบ Segregated ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ NFPA 231 และ NFPA 231 C 
  2.3 ต้องมีพ้ืนท่ีว่างอย่างน้อย 4 ฟุต (1.2 เมตร) ระหว่างการเก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์
ออกไซด์กับผนังท่ีสามารถไหม้ได้หรือโครงสร้างท่ีมีข้อจํากัดการไหม้ 
 3. ระบบป้องกันอัคคีภัย 
  ระบบดับเพลิงแบบฉีดน้ําฝอยอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) ต้องเป็นไปตาม
ข้อกําหนดพ้ืนฐานในข้อท่ี 11.2 และ 11.3 ภายใต้สภาวะ ดังนี้ 
  (1) ใช้กับพ้ืนท่ีเก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ประเภทท่ี 2 ประเภทท่ี 3 และประเภทท่ี 4 
ท่ีมีโครงสร้างท่ีสามารถไหม้ไฟได้ 
  (2) สําหรับพ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีมีโครงสร้างไม่ไหม้ไฟ ต้องเก็บสารในปริมาณท่ีไม่เกิน ดังนี้ 
   - สารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ประเภทท่ี 4 ไม่เกิน 100,000 ปอนด์ 
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   - สารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ประเภทท่ี 3 ไม่เกิน 1,500 ปอนด์ 
   - สารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ประเภทท่ี 2 ไม่จํากัดปริมาณ 
 

การเก็บแบบ Cut-off 
 1. โครงสร้างอาคาร 
  1.1 พ้ืนท่ีสําหรับเก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 2 หรือ ประเภท
แช่เย็น ต้องเป็นอาคารชั้นเดียวไม่มีชั้นใต้ดินหรือพ้ืนท่ีใต้ถุน 
  1.2 กรณีเก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ประเภทท่ี 1 เกิน 100 ปอนด์ ผนังด้านในและ
ผนังใด ๆ หลังคา หรือเพดาน ซ่ึงเปิดไปยังอาคารอ่ืน ต้องสามารถทนต่อความดันสูงภายในได้ 430 psf (0.2 
บาร์) 
  1.3 กรณีเก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ประเภทท่ี 2 หรือประเภทแช่เย็น ผนังด้านในหรือ
ด้านอ่ืน ๆ หลังคา หรือเพดาน ซ่ึงเปิดไปยังอาคารอ่ืน ต้องสามารถทนต่อความดันสูงภายในได้ 125 psf (0.06 
บาร์) 
  1.4 สําหรับสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 2 หรือ ประเภทแช่เย็นท่ี
สามารถผลิตก๊าซไวไฟเม่ือเกิดการสลายตัว ต้องเก็บในพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดการระบายแบบ deflagration 
  1.5 ผนังด้านท่ีติดกับอาคารอ่ืน ๆ ต้องสามารถทนไฟได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง 
  1.6 ประตูหรือหน้าต่างท่ีสามารถเปิดได้ซ่ึงอยู่ติดกับผนัง ต้องใช้ประตูและหน้าต่างชนิดกันไฟท่ี
ผ่านการรับรองและเหมาะสมในการเปิดและติดต้ังตาม NFPA 80 
 2. การจัดการการเก็บ 
  2.1 ต้องมีพ้ืนท่ีว่างอย่างน้อย 4 ฟุต (1.2 เมตร) ระหว่างการเก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์
ออกไซด์และผนังซ่ึงไหม้ไฟได้ หรือมีข้อจํากัดในการไหม้ไฟ 
 3. ระบบป้องกันอัคคีภัย 
  3.1 ระบบดับเพลิงแบบฉีดน้ําฝอยอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) ต้องเป็นไปตาม
ข้อกําหนดพ้ืนฐานข้อ 11.2 และ 11.3 โดยต้องจัดให้มีท่ัวพ้ืนท่ีเก็บท่ีโครงสร้างสามารถไหม้ไฟได้ 
  3.2 สําหรับพ้ืนท่ีเก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ประเภทท่ี 1 ท่ีมีโครงสร้างท่ีไม่ไหม้ไฟ ต้อง
จัดให้มีระบบดับเพลิงแบบฉีดน้ําฝอยอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) สําหรับพ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีมี
โครงสร้างไม่ไหม้ไฟ ต้องเก็บสารในปริมาณท่ีไม่เกิน ดังนี้ 
   (1) สารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ประเภทท่ี 2 ไม่เกิน 2,000 ปอนด์ (908 กิโลกรัม) 
   (2) สารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ประเภทท่ี 3 ไม่เกิน 3,000 ปอนด์ (1,362 กิโลกรัม) 
   (3) สารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ประเภทท่ี 4 ไม่เกิน 200,000 ปอนด์ (90,800 
กิโลกรัม) 
 
การเก็บแบบ Detached 
 1. สถานท่ีตั้งอาคาร 
  1.1 อาคารท่ีใช้เก็บแบบ Detached ต้องแยกจากอาคารอ่ืน รวมถึงด้านตรงข้ามทาง
สาธารณะ หรือจากตึกสําคัญท่ีใกล้ท่ีสุดบนพ้ืนท่ีเดียวกัน 
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  1.2 สําหรับสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ประเภทท่ี 2 ประเภทท่ี 3 และ ประเภทท่ี 4 
อาคารท่ีใช้ในการเก็บแบบ Detached (ซ่ึงมีระยะห่างน้อยกว่า 50 ฟุต หรือ 15.3 เมตร) ต้องถูกพิจารณาให้
เป็นพ้ืนท่ีเด่ียวเม่ือใช้กับข้อจํากัดตามตารางท่ี 1 และ 2 
  1.3 สําหรับสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ประเภทท่ี 1 อาคารท่ีใช้ในการเก็บแบบ Detached 
ต้องแยกจากอาคารอ่ืน ๆ เป็นไปตามตารางท่ี 3 
 2. โครงสร้างอาคาร 
  2.1 อาคารเก็บแบบ Detached ต้องเป็นอาคารชั้นเดียว ไม่มีชั้นใต้ดินหรือพ้ืนท่ีใต้ถุน 
  2.2 อาคารท่ีไม่มีระบบดับเพลิงแบบฉีดน้ําฝอย (Non-sprinkler System) ท่ีใช้เก็บสารผสม
อินทรีย์เปอร์ออกไซด์ประเภทท่ี 1 หรือ 2 ท่ีมีปริมาณมากกว่า 5,000 ปอนด์ หรือ เก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์
ออกไซด์ประเภทแช่เย็น ท่ีให้ก๊าซไวไฟเม่ือสลายตัว จะต้องสร้างด้วยโครงสร้างท่ีไม่ไหม้ไฟ 
  2.3 ต้องมีการบังแดดสําหรับการเก็บแบบ Detached ในกรณีท่ีอุณหภูมิด้านในอาคารเก็บมี
โอกาสสูงหรือเกินอุณหภูมิสูงสุดท่ีควบคุมในการเก็บ 
 3. ระบบป้องกันอัคคีภัย 
  3.1 ระบบดับเพลิงแบบฉีดน้ําฝอยอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) และการจัดหา
แหล่งน้ํา ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดพ้ืนฐานข้อ 11.2 และ 11.3 
  3.2 กรณีเก็บสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ประเภทท่ี 1 ในปริมารสูงเกินกว่า 2,000 ปอนด์ 
(908 กิโลกรัม) จะต้องใช้ระบบป้องกันระบบดับเพลิงแบบฉีดน้ําฝอยอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler 
System) ชนิด Open Head Deluge ท่ีออกแบบและติดต้ังตามข้อกําหนด NFPA 13 
หมายเหตุ  
 - Deflagration คือ การขยายของพ้ืนท่ีท่ีเกิดปฏิกิริยาด้วยความเร็วน้อยกว่าความเร็วเสียง 
 - Detonation คือ การขยายของพ้ืนท่ีท่ีเกิดปฏิกิริยาด้วยความเร็วเท่ากับหรือมากกว่าความเร็วเสียง 
 

ตารางท่ี 1  ปริมาณสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์สูงสุดท่ีอนุญาตให้เก็บในอาคารท่ีไม่มีระบบดับเพลิง 
              แบบฉีดน้ําฝอย (Non-sprinkler System) 
 

ประเภทสาร
ผสมอินทรีย์
เปอร์ออกไซด์ 

การเก็บแบบ 
Segregated 

การเก็บแบบ 
Cut-off 

การเก็บแบบ Detached 
ระยะห่างท่ีน้อยท่ีสุด** 

50 ฟุต 100 ฟุต 150 ฟุต 
1 N/A N/A 1,000 ปอนด์ 4,000 ปอนด์ 10,000 ปอนด์ 
2 N/A 2,000 ปอนด์ 20,000 ปอนด์ 80,000 ปอนด์ 500,000 ปอนด์ 
3 1,500 ปอนด์ 3,000 ปอนด์* 70,000 ปอนด์ 200,000 ปอนด์ 750,000 ปอนด์ 
4 100,000 ปอนด์ 200,000 ปอนด์ 300,000 ปอนด์ 500,000 ปอนด์ 1,000,000 ปอนด์ 
5 UNL UNL UNL UNL UNL 

 
* ในกรณีการเก็บแบบ Cut-off อนุญาตให้เก็บมากกว่า 20,000 ปอนด์ ได้ ถ้ามีผนังหรือเครื่องกันท่ีทนไฟได้
อย่างน้อย 4 ชั่วโมง 
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** ระยะห่างท่ีน้อยท่ีสุด หมายถึง ระยะห่างจากอาคารอ่ืน รวมถึงด้านตรงข้ามทางสาธารณะ หรือจากตึกสําคัญ
ท่ีใกล้ท่ีสุดบนพ้ืนท่ีเดียวกัน 
N/A คือ ไม่อนุญาต , UNL คือ ไม่จํากัด 
สําหรับหน่วย SI : 1 ปอนด์ = 0.454 กิโลกรัม 1 ฟุต = 0.305 เมตร 
 
ตารางท่ี 2  ปริมาณสารผสมอินทรีย์เปอร์ออกไซด์สูงสุดท่ีอนุญาตให้เก็บในอาคารท่ีใช้ระบบดับเพลิง 
               แบบฉีดน้ําฝอย (Automatic Sprinkler System) 
 

ประเภทสาร
ผสมอินทรีย์
เปอร์ออกไซด์ 

การเก็บแบบ 
Segregated 

การเก็บแบบ 
Cut-off 

การเก็บแบบ Detached 
ระยะห่างท่ีน้อยท่ีสุด** 

50 ฟุต 100 ฟุต 150 ฟุต 
1 N/A 2,000 ปอนด์* 1,000 ปอนด์ 4,000 ปอนด์ 10,000 ปอนด์ 
2 4,000 ปอนด์ 50,000 ปอนด์ 100,000 ปอนด์ 200,000 ปอนด์ UNL 
3 50,000 ปอนด์ 100,000 ปอนด์ 200,000 ปอนด์ UNL UNL 
4 UNL UNL UNL UNL UNL 
5 UNL UNL UNL UNL UNL 

 
* ผนังด้านในต้องทนระเบิดได้ 432 psf (0.2 บาร์) ผนังด้านนอกต้องจัดให้มีการระบายแบบ deflagration 
** ระยะห่างท่ีน้อยท่ีสุด หมายถึง ระยะห่างจากอาคารอ่ืน รวมถึงด้านตรงข้ามทางสาธารณะ หรือจากตึกสําคัญ
ท่ีใกล้ท่ีสุดบนพ้ืนท่ีเดียวกัน 
N/A คือ ไม่อนุญาต , UNL คือ ไม่จํากัด 
สําหรับหน่วย SI : 1 ปอนด์ = 0.454 กิโลกรัม 1 ฟุต = 0.305 เมตร 
 
ตารางท่ี 3  ระยะห่างการแยกอาคารจากอาคารอ่ืน ๆ  

แบบ Non-sprinkler 
ปริมาณ (ปอนด์) 1,000 4,000 10,000 
ระยะห่าง (ฟุต) 20 75 100 

แบบ Sprinkler 
ปริมาณ (ปอนด์) 2,000 20,000 175,000 
ระยะห่าง (ฟุต) 20 75 100 

 
สําหรับหน่วย SI : 1 ปอนด์ = 0.454 กิโลกรัม 1 ฟุต = 0.305 เมตร 
Non-sprinkler คือ ไม่มีระบบดับเพลิงแบบฉีดน้ําฝอย 
Sprinkler คือ ระบบดับเพลิงแบบฉีดน้ําฝอย 
เอกสารอ้างอิง - มาตรฐาน National Fire Protection Agency (NFPA) 
 

--------------------------------------- 


