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การเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัย 
          

สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 
การพิจารณาเรื่องเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัยต้องคํานึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 
  

 1.  สถานท่ีตั้งหรือทําเลท่ีตั้งของอาคารเก็บสารเคมี 
เป็นหัวข้อท่ีมีความสําคัญอันดับแรกท่ีต้องพิจารณาในแง่ความถูกต้องตามหลักวิชาการและความเหมาะสม 
ในการเก็บสารเคมี 
 

      1.1  การพิจารณาตามกฎหมาย 
    สารเคมีท่ีมีคุณสมบัติเป็นวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ  
วัตถุท่ีทําให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุท่ีทําให้เกิด  
การระคายเคือง และวัตถุอย่างอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใด ท่ีอาจทําให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช  
ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม และได้ประกาศเป็นวัตถุอันตราย ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  
พ.ศ. 2535  สถานท่ีตั้งหรือทําเลท่ีตั้งของอาคารเก็บสารเคมีต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตาม 
ความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ข้อ 9 สถานท่ีเก็บวัตถุอันตรายต้องต้ังอยู่ในทําเลท่ีเหมาะสม 
และปลอดภัยต่อการขนส่งวัตถุอันตราย ไม่ก่อเหตุเดือดร้อนรําคาญ มลพิษ หรือผลกระทบใด ๆ ต่อแม่น้ํา ลําคลอง 
แหล่งน้ําสาธารณะ หรือแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้ ให้คํานึงถึงปริมาณ คุณลักษณะ และสภาพ
ของวัตถุอันตราย รวมท้ังความปลอดภัยของภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายนั้นประกอบด้วย  
 

      1.2  การพิจารณาตามหลักวิชาการ 
    ตามมาตรฐานองค์การสหประชาชาติได้กําหนดประเภทของสารเคมีตามคุณสมบัติของสารนั้น ๆ 
ดังนี้ คือ สารระเบิดได้ สารติดไฟได้เอง สารเม่ือเปียกน้ําก่อให้เกิดอันตราย สารให้ออกซิเจน สารอินทรีย์เปอร์
ออกไซด์ สารพิษ สารกัดกร่อน และสารอันตรายอ่ืน ๆ สถานท่ีตั้งหรือทําเลท่ีตั้งของอาคารเก็บสารเคมีต้องเป็น
ดังนี้ 

1.  อาคารเก็บสารเคมี ควรต้ังอยู่ห่างจากบริเวณท่ีมีประชาชนอยู่หนาแน่น ห่างไกลจากแหล่ง
น้ําสาธารณะ ห่างไกลจากบริเวณน้ําท่วมถึง และห่างไกลจากแหล่งอันตรายอ่ืน ๆท่ีอาจเกิดภายนอกอาคาร 

2.  สถานท่ีตั้งอาคารเก็บสารเคมีควรมีเส้นทางท่ีสะดวกแก่การขนส่ง และการจัดการเม่ือเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

3.  มีสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เช่น ระบบจ่ายไฟฉุกเฉิน ระบบดับเพลิง ระบบระบาย 
น้ํา ป้องกันการไหลของน้ําท่ีปนเป้ือนสารเคมีเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินลงสู่แม่น้ําสาธารณะพร้อมระบบบําบัดน้ําเสีย 

4.  สถานท่ีต้ังของอาคารมีการป้องกันบุคคลภายนอก โดยทํารั้วก้ัน มีประตูเข้า-ออก พร้อม 
มาตรการป้องกันการวางเพลิง 
    5.  อาคารเก็บสารเคมีแต่ละหลังต้องอยู่ห่างจากกัน เพ่ือความสะดวกในการดับเพลิงและ
ป้องกันไฟลุกลาม 
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6.  การวางผังสร้างอาคารต้องออกแบบให้สามารถแยกเก็บสารเคมีท่ีเข้ากันไม่ได้ โดยการใช้

อาคารแยกจากกัน การใช้ผนังกันไฟ เป็นต้น 
7.  ทําเลท่ีตั้งและอาคารเก็บสารเคมีต้องมีการป้องกันบุคคลภายนอก โดยทํารั้วก้ันมีประตูเข้า-

ออก พร้อมมาตรการป้องกันการลอบวางเพลิง 
  
 2.  อาคารเก็บสารเคม 
      2.1 การพิจารณาตามกฎหมาย 
 ลักษณะอาคารสําหรับเก็บสารเคมีท่ีเป็นวัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มี
ดังนี้ 

1.  อาคารต้องม่ันคงแข็งแรง เหมาะสมและมีบริเวณเพียงพอท่ีจะประกอบกิจการวัตถุอันตราย 
นั้น ๆ  

2.  มีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม โดยให้มีพ้ืนท่ีประตู หน้าต่าง และช่องลมรวมกันโดยไม่นับ 
ติดต่อระหว่างห้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ส่วนของพ้ืนท่ีหรือมีการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อ
นาที ต่อคนงานหนึ่งคน 

3.  มีบันไดท่ีม่ันคงแข็งแรงและมีลักษณะ ขนาด และจํานวนท่ีเหมาะสมกับอาคารและการ 
ประกอบกิจการ ชั้นบันไดต้องไม่ลื่นและมีช่วงระยะเท่ากันโดยตลอด บันไดและพ้ืนทางเดินท่ีอยู่สูงจากระดับพ้ืนท่ี
ต้ังแต่ 1.50 เมตรข้ึนไป ต้องมีราวท่ีม่ันคง แข็งแรง และเหมาะสม หากอาคารดังกล่าวมีจํานวนชั้นมากกว่าสองชั้น
ข้ึนไปต้องมีบันไดหนีไฟนอกอาคารอย่างน้อยชั้นละหนึ่งบันได ซ่ึงต้องเป็นการติดต้ังท่ีถาวร และม่ันคงแข็งแรง 

4.  พ้ืนอาคารต้องม่ันคงแข็งแรง ไม่กักขังน้ําหรือลื่น อันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และต้องไม่ 
มีคุณสมบัติในการดูดซับวัตถุอันตราย ต้องจัดทํารางระบายน้ําและบ่อพักขนาดท่ีเหมาะสม เพ่ือการระบายและกัก
เก็บวัตถุอันตรายท่ีอาจหกหรือรั่วไหล 

5.  วัตถุท่ีใช้ในการก่อสร้างต้องเหมาะสมกับการประกอบกิจการตามขนาด และคุณสมบัติของ 
วัตถุอันตราย รวมท้ังไม่ก่อให้เกิดการลุกลามของอัคคีภัย 

6. มีท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีเหมาะสม ปลอดภัย และเป็นสัดส่วน 
7. ต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญ อันตราย หรือความเสียหายต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือ 

สิ่งแวดล้อม 
8.  ต้องมีท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตรายเฉพาะตามคุณสมบัติของวัตถุอันตราย มีขนาดและลักษณะ 

เหมาะสมกับชนิดและปริมาณท่ีขออนุญาต รวมท้ังมีบริเวณเพียงพอท่ีจะอํานวยความสะดวกแก่การขนย้ายวัตถุ
อันตรายเข้าออก 

9.  อาคารท่ีมีความกว้างและความยาวด้านละต้ังแต่สามสิบเมตรข้ึนไป ต้องมีผนังท่ีทําจากวัสดุ
ทนไฟก้ันตัดตอน โดยมีระยะห่างกันอย่างน้อยหนึ่งผนังทุก ๆ สามสิบเมตร เพ่ือป้องกันการลุกลามของอัคคีภัย 

10.  การเก็บรักษาวัตถุอันตรายในท่ีโล่งแจ้ง ต้องจัดให้มีการป้องกันการหกรั่วไหลของวัตถุ 
อันตรายท่ีเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการ และสามารถควบคุมวัตถุ
อันตรายไม่ให้หกรั่วไหลสู่ภายนอกได้ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุข้ึน 
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2.2 การพิจารณาตามหลักวิชาการ 

 ลักษณะอาคารสําหรับเก็บสารเคมีตามหลักวิชาการตามมาตรฐานองค์การสหประชาชาติ เป็นดังนี้ 
1.  ต้องออกแบบให้สอดคล้องกับชนิดของสารเคมีท่ีจะเก็บ ซ่ึงมีการตระเตรียมในเรื่องทางออก 

ฉุกเฉินอย่างเพียงพอ เนื้อท่ีและพ้ืนท่ีของอาคารเก็บต้องถูกจํากัดโดยแบ่งออกเป็นห้อง ๆ หรือเป็นสัดส่วนเพ่ือเก็บ
สารเคมีแยกประเภทท่ีไม่สามารถเก็บรวมกันได้ อาคารต้องปิดมิดชิดและปิดล๊อกได้ วัสดุก่อสร้างอาคารเป็นชนิดไม่
ไวไฟ และโครงสร้างอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือเหล็ก ถ้าเป็นโครงสร้างเหล็กต้องหุ้มด้วยฉนวนกันความร้อน 

2.  ผนังอาคาร ผนังภายนอกต้องสร้างอย่างแข็งแรง และควรปิดทับด้วยเหล็กหรือแผ่นโลหะเพ่ือ 
ป้องกันไฟท่ีเกิดจากภายนอกอาคาร ผนังด้านในออกแบบให้เป็นกําแพงกันไฟ ทนไฟได้นาน 60 นาที และมีความ
สูงข้ึนไปเหนือหลังคา 1 เมตร หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีสามารถป้องกันการลุกลามของไฟได้ 

3.  ต้องจัดให้มีทางออกฉุกเฉิน นอกเหนือจากทางเข้าออกปกติ 
4.  ทําเครื่องหมายทางออกฉุกเฉินให้เห็นชัดโดยยึดหลักความปลอดภัย 
5.  ทางออกฉุกเฉินต้องเปิดออกได้ง่ายในความมืดหรือเม่ือมีควันหนาทึบ 
6.  ทางออกฉุกเฉินสําหรับการหนีไฟ ต้องมีอย่างน้อย 2 ทิศทาง 
7.  พ้ืนอาคารต้องไม่ดูดซับของเหลว 
8.  พ้ืนอาคารต้องเรียบ ไม่ลื่น ไม่มีรอยแตกร้าว ทําความสะอาดได้ง่าย 
9.  พ้ืนอาคารต้องออกแบบให้สามารถเก็บกักสารเคมีท่ีหกรั่วไหล และน้ําจากการดับเพลิงได้ โดย 

วิธีการทําขอบธรณีประตูหรือขอบก้ันโดยรอบ 
10.  ท่อระบายน้ําสําหรับอาคารเก็บสารเคมีท่ีเป็นพิษต้องเป็นแบบปิด และต้องมีท่อระบาย

น้ําฝนต้องอยู่นอกอาคารแยกต่างหาก ท่อระบายน้ําต้องปิดมิดชิดท่ีระดับพ้ืน 
11.  หลังคาของอาคาต้องกันฝนได้ และออกแบบให้มีการระบายควันและความร้อนได้ในขณะ

เกิดเพลิงไหม้ 
12.  อาคารเก็บสารเคมีต้องมีการระบายอากาศท่ีดี โดยคํานึงถึงชนิดของสารเคมีท่ีเก็บและสภาพ 

ความปลอดภัย 
13. อาคารเก็บสารเคมีท่ีมีการทํางานในเวลากลางวันและแสงสว่างจากธรรมชาติเพียงพอ           

ไม่จําเป็น ต้องติดต้ังดวงไฟ ในบริเวณท่ีต้องการแสงสว่างและอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่าง ๆ อุปกรณ์ไฟฟ้า
ท้ังหมด รวมท้ังสายไฟฟ้าต้องติดต้ังให้ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองจากช่างไฟฟ้าผู้มีคุณวุฒิ 

14.  ต้องติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าในตําแหน่งท่ีปลอดภัยจากอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนได้ และหลีกเลี่ยง 
การวางอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าบริเวณท่ีมีน้ําหรือพ้ืนเปียก 

15.  อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องต่อสายดิน และจัดเตรียมไว้อย่างเหมาะสม เม่ือมีการใช้ไฟเกินขนาดหรือ 
เม่ือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร 

16.  อาคารเก็บสารเคมีท่ีเป็นสารไวไฟ หรือสารระเบิดได้ อุปกรณ์ไฟฟ้าและรถ Forklift ต้องเป็น 
ชนิดท่ีป้องกันการระเบิดได้ (Explosion Proof) 

17.  อาคารเก็บสารเคมีต้องติดต้ังสายล่อฟ้า 
3. การเก็บสารเคมี 

   3.1 การพิจารณาตามกฎหมาย 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  
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พ.ศ. 2512 ได้กําหนดหลักเกณฑ์การเก็บวัตถุมีพิษ วัตถุเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด และวัตถุอ่ืนท่ีอาจเป็นอันตราย 
ไว้ดังนี้ 

1.  ต้องแยกเก็บวัตถุมีพิษ วัตถุเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด และวัตถุอ่ืนท่ีอาจเป็นอันตรายหรือท่ี 
อาจทําให้เกิดฝุ่นละออง ให้เป็นระเบียบแยกห่างจากกัน และเป็นสัดส่วนต่างหาก โดยจะต้องปิดกุญแจห้องเก็บทุก
ครั้งหลังจากการท่ีไม่ปฏิบัติงานในห้อง 

2.  ต้องจัดให้มีระบบป้องกันและกําจัดอากาศเสียในห้องเก็บหรือห้องปฏิบัติงานอันเก่ียวกับ 
วัตถุมีพิษ วัตถุเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด และวัตถุอ่ืนท่ีอาจเป็นอันตรายหรือท่ีอาจเป็นอันตรายหรือท่ีอาจทําให้เกิด
ฝุ่นละออง อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีอาจป้องกันมิให้อากาศท่ีระบายออกนอกห้องมีค่าความเข้มข้นเกินกว่า
มาตรฐานความปลอดภัย จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อบุคคล สัตว์ พืช หรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนหรือเป็นเหตุ
เดือดร้อนรําคาญ กับต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพทีม่ันคงแข็งแรงเหมาะสมแก่งานนั้น ๆ 

3.  ต้องไม่ให้วัตถุมีพิษ วัตถุเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด และวัตถุอ่ืนท่ีอาจเป็นอันตรายหรือวัตถุท่ี 
ระเหยเป็นไอได้ง่าย อยู่ใกล้เตาไฟ หม้อไอน้ํา ท่อไอน้ํา สายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณท่ีอาจมีการเกิดประกายไฟหรือในท่ี
ซ่ึงมีอุณหภูมิสูง 

4.  ต้องจัดทําป้ายท่ีมีสัญลักษณ์และเครื่องหมายและข้อความคําเตือนต่อไปนี้ 
4.1   สัญลักษณ์และเครื่องหมายแสดงสิ่งต้องห้ามสําหรับอาณาบริเวณเฉพาะส่วน 
4.2   สัญลักษณ์และเครื่องหมายสําหรับอาณาบริเวณท่ีต้องใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วน 

บุคคล 
4.3   สัญลักษณ์และเครื่องหมายฉุกเฉิน 

          ท้ังนี้ โดยให้ติดป้ายสัญลักษณ์และเครื่องหมายในข้อ 4.1-4.4 ในขนาดท่ีเหมาะสมไว้ให้เห็นอย่าง
เด่นชัดหน้าทางเข้า-ออกของอาณาบริเวณท่ีเก่ียวข้องกับสัญลักษณ์และเครื่องหมาย และต้องควบคุมดูแลคนงาน
และผู้ท่ีจะเข้าไปในอาณาบริเวณดังกล่าว ปฏิบัติตามคําเตือนนั้นอย่างเคร่งครัด 
  3.2 การพิจารณาตามหลักวิชาการ 
 การเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัยต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สารเคมีเม่ือส่งมาถึงอาคารเก็บ ต้องถูกจัดประเภท โดยพิจารณาจากใบขนสินค้า ฉลาก ข้อมูล 
ด้านความปลอดภัยสารเคมี (Material Safety Data Sheet-MSDS) 

2. สารเคมีท่ีจะเก็บในอาคารได้ ต้องได้รับการตรวจสอบคุณลักษณะจากข้อมูลท้ังด้านปริมาณ 
และคุณภาพ ถ้าภาชนะบรรจุหีบห่อสารเคมีอยู่ในสภาพไม่ดีต้องเข้าดําเนินการจัดการอย่างเหมาะสมทันที 

3. ต้องแยกเก็บสารเคมีตามประเภท สารเคมีต่างประเภทกันแยกเก็บไว้คนละอาคาร หรือเก็บ 
ภายในอาคารเดียวกันได้แต่ต้องมีกําแพงกันไฟก้ัน เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้และลดการปนเป้ือน
สารเคมีท่ีเข้ากันไม่ได้ 

4. สารเคมีท่ีระเบิดได้ต้องแยกเก็บจากสารเคมีทุกประเภท 
5. ห้ามเก็บสารเคมีท่ีเข้ากันไม่ได้ไว้ด้วยกัน 
6. การจัดเก็บของเหลวไวไฟสูง และก๊าซ ต้องจัดเก็บไว้นอกอาคาร 
7. การจัดเรียงสารเคมีไว้ในสภาพท่ีไม่กีดขวางการทํางาน การขนย้ายสารเคมี การใช้อุปกรณ์ 

ฉุกเฉิน และต้องมีพ้ืนท่ีว่างเหลือไว้โดยรอบระหว่างผนังอาคารกับกองสารเคมี และระหว่างกองสารเคมี เพ่ือให้การ
ตรวจสภาพได้สะดวก มีการถ่ายเทอากาศท่ีดี รวมท้ังการผจญเพลิงและการจัดการสารเคมีท่ีหกรั่วไหลได้สะดวก 
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8. เม่ือจัดประเภทของสารเคมีได้แล้ว อาจใช้ตามมาตรฐานองค์การสหประชาชาติ หรือพิจารณา
จาก MSDS และให้พิจารณาการจัดเก็บ ดังนี้ 

- สารเคมีประเภท 1 (สารระเบิดได้) ต้องเก็บแยกจากสารเคมีทุกประเภท 
- สารเคมีประเภท 2 (ก๊าซ) ต้องเก็บแยกจากสารเคมีประเภท 3, 4A, 4B, 5B และ 8 
- สารเคมีประเภท 3 (ของเหลวไวไฟ) ต้องเก็บแยกจากสารเคมีประเภท  4A, 4B, 5A, 5B, 6B     
  และ 7 
- สารเคมีประเภท 4A (ของแข็งไวไฟ) ต้องเก็บแยกจากสารเคมีประเภท 2, 3, 4B, 4C, 5A, 6B   
  และ 7 
- สารเคมีประเภท 4B (สารท่ีลุกติดไฟได้) ต้องเก็บแยกจากสารเคมีประเภท 2, 3, 4A, 4C, 5A,  
  5B, 6B, 7 และ 8 
- สารเคมีประเภท 4C (สารท่ีก่ออันตรายเม่ือเปียกน้ํา) ต้องเก็บแยกจากสารเคมีประเภท 2, 4A,  
  4B, 4C, 5A, 5B 6B และ 7 
- สารเคมีประเภท 5A (สารให้ออกซิเจน) ต้องเก็บแยกจากสารเคมีประเภท 2, 3, 4A, 4B, 4C,  
  5B, 6A, 6B, 7, 8 และ 9 
- สารเคมีประเภท 5B (สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์) ต้องเก็บแยกจากสารเคมีประเภท 2, 3, 4A,  
  4B, 4C, 5A,  6B, 7, 8 และ 9 
- สารเคมีประเภท 6A (สารพิษ) ต้องเก็บแยกจากสารเคมีประเภท 2, 5A, 6B และ 7 
- สารเคมีประเภท 6B (สารติดเชื้อ) ต้องเก็บแยกจากสารเคมีประเภท 2, 3, 4A, 4B, 4C, 5A,  
  5B, 6A, 7, 8 และ 9 
- สารเคมีประเภท 7 (สารกัมมันตรังสี) ต้องเก็บแยกจากสารเคมีประเภท 2, 3, 4A, 4B, 4C,  
  5A, 5B, 6A, 6B, 7, 8 และ 9 
- สารเคมีประเภท 8 (สารกัดกร่อน) ต้องเก็บแยกจากสารเคมีประเภท 2, 5A, 5B, 6B, และ 7 
- สารเคมีประเภท 9 (สารอันตรายอ่ืน ๆ) ต้องเก็บแยกจากสารเคมีประเภท 5B, 6B, และ 7 
 

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

เรียบเรียงโดย 
นางสาวสุพร  สาครอรุณ 

  

 

 

 

 


