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บทน า 

คู่มือการจัดเก็บสารเคมี 

สารเคมีที่ใช้ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนส าหรับวิชา ปฏิบัติการเคมีทั่วไป และการวิจัยที่อยู่ในห้อง
เก็บสารเคมีเป็นสารเคมี พ้ืนฐาน จ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรในกองวิชา จะต้องเข้าใจ เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ที่
ปฏิบัติงาน สามารถท างานกับสารเคมีอันตรายนั้นๆได้ อย่างถูกวิธีและปลอดภัย อีกทั้งสามารถรับมือกับเหตุ
ฉุกเฉินใดๆ อันเกิดจากสารเคมีอันตรายนั้นๆ  

กองเคมี สกศ.รร.จปร. ท าการเปิดสอนรายวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป ซึ่งเป็นวิชาหลักที่กองเคมี
รับผิดชอบ ทั้งในส่วนของเนื้อหาทฤษฎี และวิชาปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องใช้
สารเคมีในการทดลอง กองวิชาเคมีจึงมีพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บสารเคมี โดยใช้ชื่อว่า ห้องเก็บสารเคมี ซึ่งจัดพ้ืนที่ไว้
บริเวณชั้น ๑ ด้านหลังกองวิชา และมีการจัดเก็บสารเคมีโดยแยกไว้เป็นหลายหมวดหมู่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก มาให้ค าแนะน าการจัดเก็บสารเคมีอย่างถูกวิธีซึ่งมีรายละเอียดที่ทางกองวิชาได้
น ามา  จัดท าหนังสือคู่มือการจัดเก็บสารเคมีโดยพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือความสะดวกของบุคคลากรในกอง
วิชาเคมีฯ นักเรียนนายร้อย และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ดังกล่าว ได้รับประโยชน์จากการเข้ามา
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเอกสารที่จัดท าขึ้นฉบับนี้   

         คณะผู้จัดท า  

      

  
  



แบบฟอร์มบทสรุปการจัดการความรู ้  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ชื่อผลงาน    คู่มือการจัดเก็บสารเคมี 

เจ้าของผลงาน เคมี.สกศ. รร.จปร. 

ประเภทของผลงาน ความรู้ตามแนวทางการปฏิบัติงาน  

ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน  

 คู่มือการจัดเก็บสารเคมี เป็นคู่มือที่รวบรวม..... เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการท างานส าหรับ
บุคคลากรในกองวิชา และเป็นความรู้ส าหรับก าลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลห้องเก็บสารของกองวิชาเคมี  

ลักษณะของผลงาน 

 เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บสารเคมี 

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

 ๑. ทีมงานให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ๒. ทีมงานมีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ 

ความสัมฤทธิ์  

 มีการเผยแพร่ในระบบสาระสนเทศของกองวิชาและจัดท าเป็นเอกสารแจกจ่าย 

ความภาคภูมิใจ  

 ๑. มีองค์ความรู้ที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

 ๒. บุคลากรในกองวิชาทราบถึงการจัดเก็บสารเคมีได้อย่างถูกต้อง 

 ๓. อ านวยความสะดวกในการท างานโดยลดระยะเวลาในการท างานแก่ก าลังพลที่รับผิดชอบ 

 ๔. สามารถเผยแผ่ความรู้ ให้ผู้ที่สนใจน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

    

                                               ตรวจถูกต้อง 

        พ.ท.หญิง  ศิริวรรณ กาญจนโหติ      

               ( จิตติมา  หิรัญรัศมี ) 

จดัท ำเพ่ือเป็น เอกสำรตวัอย่ำง เท่ำนัน้ 
จดัท ำเพ่ือเป็น เอกสำรตวัอย่ำง เท่ำนัน้ จัดท าเพื่อเป็น เอกสารตัวอย่าง เท่านั้น 

จัดท าเพื่อเป็น เอกสารตัวอย่าง เท่านั้น จัดท าเพื่อเป็น เอกสารตัวอย่าง เท่านั้น จัดท าเพื่อเป็น เอกสารตัวอย่าง เท่านั้น 



สารบัญ 
 หน้า 
บทน า 1 
สารบัญ 2 
คู่มือการใช้งานเครือ่งชั่งทศนิยม 4 ต าแหน่ง  3 
         ข้อมูลเกีย่วกับจอแสดงผลและปุ่มใช้งาน 3 
 การเตรียมเครือ่งก่อนใช้งาน 4 
 การใช้งานเครื่องชั่ง 5 
คู่มือการใช้งานพีเอชมเิตอร์แบบ Handylab 6 
 
 

 

 

 

ข้อมูลเกีย่วกับจอแสดงผลและปุ่มใช้งาน 
การเตรียมเครือ่งก่อนใช้งาน 
การ CALIBRATE เครือ่งกับ STANDARD BUFFER 
การใช้งานเครื่องพีเอชมเิตอร ์

6 
6 
6 
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การจัดเก็บสารเคมี 

ทฤษฎ:ี 

วิธีที่สะดวกและมีผู้ใช้กันมากท่ีสุดคือ เรียงตามตัวอักษร แต่การจัดแบบดังกล่าวอาจท าให้สารที่ไม่ควร
อยู่ใกล้กันมาเก็บไว้ด้วยกัน ซึ่งอาจเกิดระเบิดหรือปล่อยก๊าซพิษออกมาเมื่อไรก็ได้ ดังนั้นวิธีเก็บสารเคมีโดยรียง
ตามล าดับตัวอักษร จึงไม่ใช่วิธีการเก็บสารเคมีที่ปลอดภัย อีกวิธีหนึ่งคือ การจัดสารเคมีที่ดับเพลิงโดยวิธี
เดียวกันไว้ด้วยกัน เพ่ือสะดวกในการใช้เครื่องดับเพลิงเวลาเกิดไฟไหม้ แต่ก็เช่นเดียวกันกับแบบแรกคือจะท า
ให้สารที่เข้ากันไม่ได้มาอยู่ใกล้กัน วิธีที่ดีที่สุด คือการจัดกลุ่มสารเคมีตามความว่องไวต่อปฏิกิริยา และ
ก าหนดให้สารที่เข้ากันไม่ได้ วางแยกเก็บให้ห่างจากกันอย่างเด็ดขาด สารเคมีหลายพันชนิดที่ใช้กันอยู่อาจแบ่ง
ได้เป็น 6 กลุ่มคือ 

-สารไวไฟ  (flammable chemicals) 
-สารระเบิดได้  (explosive chemicals) 
-สารเป็นพิษ  (toxic chemicals) 
-สารกัดกร่อน  (corrosive chemicals) 
-สารกัมมันตรังสี  (radioactive chemicals) 
- สารที่เข้ากันไม่ได้  (incompatible chemicals) 

ปกติแล้วการเก็บสารเคมีทุกชนิด จะมีหลักการทั่วๆไป ดังนี้ 

1. สถานที่เก็บสารควรเป็นสถานที่ปิดมิดชิด อยู่ภายนอกอาคาร ฝาผนังควรท าด้วยสารทนไฟ (กันไฟ) ปิดล็อค
ได้และมีป้ายบอกอย่างชัดเจนว่า “สถานที่เก็บสารเคมี” 
2.ภายในสถานที่เก็บสารเคมี ควรมีอากาศเย็นและแห้ง มีระบบถ่ายเทอากาศที่ดี และแดดส่องไม่ถึง 
3.ชั้นวางสารเคมีภายในสถานที่เก็บสารเคมีต้องมั่นคง แข็งแรง ไม่มีการสั่นสะเทือน 
4.ภาชนะท่ีบรรจุสารเคมี ต้องมีป้ายชื่อที่ทนทานคิดอยู่พร้อมทั้งบอกอันตรายและข้อควรระวังต่างๆ 
5.ภาชนะท่ีใส่ต้องทนทานต่อความดัน การสึกกร่อนและแรงกระแทกจากภายนอก ควรมีภาชนะส ารอง ใน
กรณีท่ีเกิดการแตกหรือภาชนะรั่วจะได้เปลี่ยนได้ทันที 
6.ภาชนะเก็บสารที่ใหญ่และหนักไม่ควรเก็บในที่สูง เพื่อจะได้สะดวกในการหยิบใช้ 
7. ขวดไม่ควรวางบนพื้นโดยตรง หรือไม่ควรวางช้อนบนขวดอ่ืนๆ และมีระยะห่างกันพอสมควรระหว่างชั้นที่
เก็บสารไม่ควรวางสารตรงทางแคบ หรือใกล้ประตูหรือหน้าต่าง 
8. ควรเก็บสารตามล าดับการเข้ามาก่อนหลัง และต้องใช้ก่อนหมดอายุ ถ้าหมดอายุแล้วต้องท าลายทันที  
ห้ามใช้โดยเด็ดขาด 
9. ควรแยกเก็บสารเคมีในปริมาณน้อยๆ โดยใช้ภาชนะบรรจุขนาดเล็ก บริเวณท่ีเก็บสารควรรักษาความสะอาด 
และให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างสม่ าเสมอ และมีการจัดเรียงอย่างมีระบบ 
10. ต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันภัย และเครื่องปฐมพยาบาลพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 

 

  



ห้องเก็บสารเคมีชั้น ๑ 

การปฏิบัต ิ

1. ภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีต้องมีป้ายชื่อที่ทนทานติดอยู่พร้อมทั้งบอกอันตราย และข้อควรระวัง 

2. ภาชนะท่ีใส่ต้องทนทานต่อความดันการสึกกร่อนและแรงกระแทกจากภายนอก ควรมีภาชนะส ารองในกรณี
ที่เกิดการแตก หรือภาชนะรั่วจะได้เปลี่ยนได้ทันที 

3. ชั้นวางสารเคมีภายในสถานที่เก็บสารเคมีต้องมั่นคง แข็งแรง ไม่มีการสั่นสะเทือน ทั้งนี้ภาชนะเก็บสารที่
ใหญ่และหนักควรเก็บในที่สูง เพ่ือจะได้สะดวกในการหยิบใช้ 

4. ขวดไม่ควรวางบนพื้นโดยตรง หรือไม่ควรวางซ้อนบนขวดอื่นๆ และมีระยะห่างกันพอสมควรระหว่างชั้นที่
เก็บสาร ไม่ควรวางสารตรงทางแคบหรือใกล้ประตูหรือหน้าต่าง 

5. ควรแยกเก็บสารเคมีในปริมาณน้อยๆ โดยใช้ภาชนะบรรจุขนาดเล็ก บริเวณท่ีเก็บสารควรรักษาความสะอาด 
และให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างสม่ าเสมอ และมีการจัดเรียงอย่างมีระบบ และต้องมีการต าแหน่งการ
เก็บท่ีแน่นอน สะดวกต่อการน าสารเคมีมาใช้งาน 

6.ควรเก็บสารตามล าดับการเข้ามาก่อนหลัง และต้องใช้ก่อนหมดอายุ ถ้าหมดอายุแล้วต้องท าลายทันที ห้ามใช้
โดยเด็ดขาด 

7.การจัดเก็บสารเคมีโดยแยกตามประเภทของสารเคมี หรือ ค าแนะน าใน  SDS 

8.สารเคมีบางชนิดต้องควบคุมอุณหภูมิโดยต้องเก็บในตู้เก็บสารเคมีอุณหภูมิต่ า 

จากการส ารวจ 

1.พบว่าภาชนะบรรจุสารที่มาจากโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานจะมีป้ายชื่อ และบอกอันตรายติดอยู่ ตาม
มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตแต่ไม่มีข้อควรระมัดระวัง 

2. พบว่าภาชนะบรรจุสารที่มาจากโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานจะสามารถทนทานต่อความดันการสึกกร่อน และ
แรงกระแทกจากภายนอกได้ แต่ต้องระมัดระวังภาชนะบรรจุสารที่อาจไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจเกิดการแตกหรือ
ภาชนะรั่วได้ 

3.พบว่าชั้นวางสารเคมีท าจากไม้ มีความม่ันคงแข็งแรง ทั้งนี้พบของเหลวอินทรีย์จัดเก็บในตู้ไม้ ที่มีความสูงไม่
เหมาะสม และมีกล่องกระดาษวางหลังตู้ไม้ ซึ่งอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุในการเคลื่อนย้ายสารได้ 

4.พบว่ามีของเหลวอินทรีย์ที่หมดอายุ หรือไม่ต้องการวางอยู่ที่พ้ืน หรือตรงทางเดิน และมีขวดสารอนินทรีย์วาง
ซ้อนกัน 



5.พบว่าบริเวณท่ีเก็บสารมีความสะอาด มีการจัดเรียงสารเป็นระบบ โดยแยกเป็นสารอินทรีย์ และสารอนินท
รีย์ มีแผนผังแสดงต าแหน่งการเก็บสารชัดเจน และมีบัญชีรายชื่อสารเคมีซึ่งสะดวกต่อการน ามาใช้งาน 

6. พบว่ามีการเก็บสารตามล าดับก่อนหลัง แต่พบสารเคมีบางชนิดไม่มีที่เก็บชัดเจน หรือยังไม่ได้เก็บให้
เรียบร้อย สารที่หมดอายุหรือไม่ต้องการบางส่วน เก็บไว้ในห้องเก็บสารเคมี 

7.พบว่ามีการด าเนินการเก็บสารเคมีแยก สารอนินทรีย์และสารอินทรีย์เป็นของแข็งและของเหลว โดย
ของแข็งอนินทรีย์เก็บในตู้ไม้โดยแยกเก็บเรียงตามตัวอักษร ส่วนสารอินทรีย์แยกเก็บโดยเรียงตามตัวอักษร
เช่นกัน แต่การแยกของแข็งกับของเหลวไม่ชัดเจน 

8.ไม่พบตู้เก็บสารเคมีอุณหภูมิต่ า เพื่อเก็บสารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ 

 

ผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมี 

  



แนวทางการด าเนินการตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญจากกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 

1.ควรจัดให้มีข้อมูลความปลอดภัย  SDS (Safety Data Sheet)  หรือ MSDS (Material Safety Data 
Sheet)ซึ่งเป็นรายละเอียดของสารเคมีอันตรายตามกฎหมายความปลอดภัย เพ่ือให้ผู้ที่ปฏิบัติงาน สามารถ
ท างานกับสารเคมีอันตรายนั้นๆได้ อย่างถูกวิธีและปลอดภัย อีกทั้งสามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินใดๆ อันเกิด
จากสารเคมีอันตรายนั้นๆ 

2. เพ่ือให้ได้สารเคมีจากบริษัทผู้ผลิตที่มีมาตรฐานการจัดซื้อสารเคมีต้องจัดซื้อจากผู้ขายที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ 
มีข้อมูล  SDS มาพร้อมกับสารเคมีท่ีซื้อด้วย ทั้งนี้เบื้องต้นควรจัดเตรียมภาชนะส ารองในกรณีท่ีเกิดการแตก
หรือภาชนะรั่วจะได้เปลี่ยนได้ทันที 

3. การเก็บสารอินทรีย์โดยเฉพาะสารไวไฟควรเก็บในตู้ที่ท าจากวัสดุไม่ดูดซับสารและควรมีป้ายแสดงชัดเจนว่า
เป็นสารไวไฟ หากจ าเป็นต้องเก็บในตู้เก็บสารเดิม ควรมีวัสดุดูดซับสารรองพ้ืนอีกชั้นหนึ่ง 

4. ควรจัดห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ส าหรับสารที่ยังมีความจ าเป็นต้องใช้แต่มี
พ้ืนที่ในการเก็บไม่พอ อาจเพ่ิมชั้นวางเพ่ือจัดเก็บสารให้เป็นระเบียบมากข้ึน 

5.ควรจัดหาสถานทีท่ี่ใช้เก็บสารเพื่อรอการด าเนินการท าลายกากสารเคมีต่อไป ทั้งนี้การส ารวจและการคัดออก
ของสารเคมีที่หมดอายุและเลิกใช้ เป็นการก าจัดสารเคมีที่ไม่ต้องการใช้หรือใช้ไม่ได้ ออกจากห้องปฏิบัติการ 
เพ่ือลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีท่ีไม่จ าเป็น ทั้งนี้ต้องปรับข้อมูลในระบบให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ 

6. การจัดเก็บสารเคมีที่ดีอาจเก็บได้ดังนี้ 

-  การแยกตามสถานะ ของแข็ง เช่นของแข็งไวไฟ (flammable solids)  ของแข็งท าปฏิกิริยาว่องไวกับน้ า 
(water reactive solids) ของเหลว เช่น ของเหลวออกซิไดส์  (oxidizing liquids)  ของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรด 
(acid liquids) แก๊สพิษ  (toxic gases) แก๊สเฉื่อย (inert gases) 

- การแยกตามความเป็นอันตราย เช่น สารที่ไม่เสถียร (unstable chemicals) สารที่ท าปฏิกิริยากับน้ า 
(chemicals that react with water)  สารกัดกร่อน  (corrosive chemicals) สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์  
(organic peroxides) 

-  แยกตามความเข้ากันได้ / ไม่ได้ ซึ่งสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ (incompatible chemicals)  ต้องจัดเก็บให้ห่าง
กัน เพราะหากสารสัมผัสกันจะเกิดอันตรายจากการที่สารท าปฏิกิริยากัน ก่อให้เกิดความร้อนสูงจนลุกไหม้หรือ
ระเบิดหรือให้แก๊สพิษออกมาได้ ตัวอย่างสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ เช่น  nitrate  เข้ากันไม่ได้กับ  sulfuric acid 
หรือ  arsenic compounds  เข้ากันไม่ได้กับ reducing agents 



-  ระบบการจ าแนกประเภท การติดฉลาก และข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอันตรายของสารเคมี  (Globally 
Harmonized System, GHS)  โดยใช้สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย และระดับความรุนแรงของอันตราย
จากสารเคมี ซึ่งแบ่งความเป็นอันตรายเป็น  3  ด้าน คือด้านกายภาพ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

7. ควรจัดให้มีตู้เก็บสารเคมีอุณหภูมิต่ า ทั้งนี้ควรพิจารณาจากชนิดสารที่เก็บ โดยอาจใช้ตู้เก็บสารเคมีอุณหภูมิ
ต่ าแบบครัวเรือน (ห้ามน าของที่ใช้ในการบริโภคมาเก็บภายในตู้) หรือตู้เก็บสารเคมีอุณหภูมิต่ าชนิดกันระเบิด  
(explosive proof) 

 

 

ประชุมสรุปขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือจัดท าเป็นคู่มือการจัดเก็บสารเคมี 

  



คู่มือการจัดเก็บสารเคมีของกองวิชาเคมี  

   

สัญลักษณ์สารไวไฟ และฉลากขวดสารเคมี (Benzene)  

 

การปฏิบัต ิ

1. ส าหรับสารไวไฟ ในห้องปฏิบัติการต้องมีการก าหนดบริเวณการจัดเก็บสารไวไฟไว้โดยเฉพาะ 
และไม่น าสารอื่นมาเก็บไว้ในบริเวณท่ีเก็บสารไวไฟ 

2. สารไวไฟต้องเก็บให้พ้นจากแสงอาทิตย์ และห่างจากความร้อน แหล่งก าเนิดไฟ และเปลวไฟ 
3. ห้ามเก็บสารไวไฟหรือสารที่ไหม้ไฟได้ไว้ในห้องปฏิบัติการมากกว่า 50 ลิตร และต้องไม่บรรจุใน

ภาชนะท่ีใหญ่เกินจ าเป็น เช่น ขนาดใหญ่กว่า 20 ลิตร (carboy) 
4. ในกรณีที่ภายในห้องปฏิบัติการจ าเป็นต้องเก็บสารไวไฟหรือสารที่ไหม้ไฟได้ไว้มากกว่า 50 ลิตร 

ต้องเก็บไว้ในตู้เฉพาะที่ใช้ส าหรับเก็บสารไวไฟ หากต้องเก็บในที่เย็น ตู้เย็นที่ใช้เก็บต้องมีระบบ
ป้องกันการเกิดประกายไฟหรือปัจจัยอื่นๆ ที่อาจท าให้เกิดการติดไฟหรือระเบิดได้ 
(explosion–proof refrigerator)  

5. ห้ามเก็บสารไวไฟในตู้เย็นส าหรับใช้ในบ้าน เนื่องจากภายในตู้เย็นที่ใช้ในบ้านไม่มีระบบป้องกัน
การติดไฟ และยังมีวัสดุหลายอย่างที่เป็นสาเหตุให้เกิดการติดไฟได้ เช่น หลอดไฟภายในตู้เย็น 
เป็นต้น 

  



พื้นที่เก็บสารกัดกร่อน (corrosive materials) 

สารกัดกร่อนจะรวมถึง กรด acid anhydride และ ด่าง สารพวกนี้มักจะท าลายภาชนะที่บรรจุและ
ออกมายังบรรยากาศภายนอกได้ บางตัวระเหยได้บางตัวท าปฏิกิริยารุนแรงกับความชื้น  การเก็บ 

- เก็บในที่เย็น แต่ต้องสูงกว่าจุดเยือกแข็ง 

- ต้องใช้ถุงมือ สวมแว่นตา ฯลฯ เมื่อใช้สารพวกนี้ 

- ต้องเก็บกรดแยกห่างจากโลหะท่ีไวในการท าปฏิกิริยา เช่น sodium, potassium และ magnesium เป็นต้น 

- ด่างต้องแยกเก็บจากกรดและสารอ่ืนๆ ที่ไวต่อการท าปฏิกิริยา 

 

คู่มือการเก็บสารกัดกร่อน 

     

สัญลักษณ์สารกัดกร่อนและฉลากกรดซัลฟิวริก (Sulfuric) 

 

การปฏิบัต ิ

1.การเก็บสารกัดกร่อนควรเก็บในที่เย็น แต่ต้องสูงกว่าจุดเยือกแข็ง 

2.ต้องเก็บกรดแยกห่างจากโลหะท่ีไวในการท าปฏิกิริยา และห้ามเก็บกรดในภาชนะโลหะ 

3.ขวดไม่ควรวางบนพ้ืนโดยตรง 

 

 

  



ห้องเก็บแก๊สเพื่อใช้กับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

ควรท าการกั้นห้องด้วยผนังปูนเพ่ือแยกแก๊สไวไฟออกจากแก๊สออกซิไดส์ ป้องกันอันตรายที่อาจเกิด
จากการรั่วไหลหรือหากจ าเป็นที่ต้องเก็บอยู่ในสถานที่เดียวกัน ต้องแยกแก๊สออกซิไดส์ออกจากแก๊สไวไฟไม่
น้อยกว่า  20 ฟุต มีป้ายบอกว่าเป็นห้องเก็บแก๊ส 

 

คู่มือการเก็บแก๊สเพ่ือใช้กับเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 

 

ตัวอย่างฉลากถังแก๊ส Acetylene 

การปฏิบัต ิ

1. เก็บถังแก๊สในที่แห้ง อากาศถ่ายเทได้ดี ห่างจากความร้อน ประกายไฟ แหล่งก าเนิดไฟ วงจรไฟฟ้า 
2. การเก็บถังแก๊สในห้องปฏิบัติการต้องมีอุปกรณ์ยึดที่แข็งแรง ถังแก๊สทุกถังต้องมีสายคาดหรือโซ่ยึดกับผนัง 

โต๊ะปฏิบัติการ หรือที่รองรับอ่ืนๆ ที่สามารถป้องกันอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงานในบริเวณใกล้เคียงจาก
น้ าหนักของถังแก๊สที่ล้มมาทับได้ โดยทั่วไปสายยึดต้องคาดเหนือก่ึงกลางถัง ในระดับประมาณ 2/3 ของถัง 

3. ถังแก๊สทุกถังต้องมีที่ปิดครอบหัวถัง ถังแก๊สที่ไม่ได้สวมมาตรวัดต้องมีฝาปิดครอบหัวถังที่มี สกรูครอบอยู่
เสมอ ทั้งนี้เพ่ือป้องกันอันตรายจากแก๊สภายในถังพุ่งออกมาอย่างรุนแรง หากวาล์วควบคุมท่ีคอถังเกิดความ
เสียหาย 

4. ห้ามเก็บถังแก๊สเปล่ารวมอยู่กับถังแก๊สที่มีแก๊ส และต้องติดป้ายระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นถังแก๊สเปล่า หรือ
ถังแก๊สที่มีแก๊ส 

5. ถังแก๊สที่บรรจุแก๊สอันตรายหรือแก๊สพิษ  ต้องเก็บในตู้เก็บถังแก๊สโดยเฉพาะที่มีระบบระบายอากาศ หรือ
หากเป็นถังแก๊สขนาดเล็ก (lecture cylinders หรือ 4–L tanks) ต้องเก็บไว้ในตู้ควันและห้ามเก็บเกิน 2 ถัง 

6. เก็บถังแก๊สออกซิเจนห่างจากถังแก๊สเชื้อเพลิง (เช่น acetylene) แก๊สไวไฟ และวัสดุไหม้ไฟได้ 
(combustible materials) อย่างน้อย 6 เมตร (20 ฟุต) หรือบังด้วยฉาก/ผนังกั้นที่ท าด้วยวัสดุไม่ติดไฟ ที่มี
ความสูงอย่างน้อย 1.5 เมตร (5 ฟุต) และสามารถหน่วงไฟได้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง 

http://www.sptn.dss.go.th/lab_safety/index.php/2014-05-19-04-38-41/m-cat-c1/199-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2


การจัดการของเสีย 

1.ระบบการจัดการข้อมูลของเสีย 

1.1 ระบบบันทึกข้อมูล เพ่ือใช้ในการการบันทึกและติดตามความเคลื่อนไหวของเสียสารเคมีทั้งหมดควร
ประกอบด้วย รหัสของภาชนะบรรจุ ห้อง และอาคารที่จัดเก็บของเสีย ปริมาณของเสีย วันที่บันทึกข้อมูล และ
ประเภทของเสีย 

1.2 ระบบรายงานข้อมูล รายงานข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้น และที่ก าจัดทิ้งโดยมีการจัดท าให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
พร้อมรายงานความเคลื่อนไหวของเสีย ซึ่งอย่างน้อยที่สุดข้อมูลในรายงานต้องประกอบด้วยปริมาณของเสีย
และประเภทของเสีย 

1.3 ระบบกาจัดการสารที่ไม่ใช้แล้ว(Clearance) เป็นระบบการตรวจสอบ/ส ารวจของเสียเพื่อน าไปก าจัด โดย
ระบุข้ันตอนในการด าเนินการ กระบวนการที่ใช้ก าจัดและความถ่ีของการส ารวจของเสียและประเภทของเสีย 

1.4 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ โดยมีการใช้ข้อมูลของเสียเพื่อจัดเตรียม/ประมาณ
การงบประมาณการก าจัดของเสียจากปริมาณที่ส่งก าจัดในแต่ละรอบ และประเมินความเสี่ยง/อันตรายทีอาจ
เกิดข้ึนระหว่างของเสียเหล่านั้น ยังไม่ถูกเคลื่อนย้ายไปจากพ้ืนที่จัดเก็บ 

แนวทางการด าเนินการ 

- ต้องจัดท าระบบบันทึกข้อมูลให้ชัดเจนและต่อเนื่อง 
- ต้องจัดท ารายงานข้อมูลของเสียให้ชัดเจน และต่อเนื่อง 
- ต้องจัดท าการส ารวจ/ตรวจสอบของเสีย โดยระบุขั้นตอนในการด าเนินการกระบวนการที่ใช้ก าจัดและ

ความถี่ของการส ารวจของเสียอย่างชัดเจน 
- ควรประมาณการงบประมาณการก าจัดของเสียทั้งของเสียที่คงค้าง และของเสียที่ประเมินจากข้อมูล 

รวมทั้งจัดท าเอกสารประเมินความเสี่ยงจากการเก็บของเสียรอเคลื่อนย้ายเพื่อก าจัด 
 

2.การจัดเก็บของเสีย 

การจ าแนกประเภทของเสียควรมีการจ าแนกประเภทของเสียเพ่ือการจัดเก็บและก าจัดที่ปลอดภัย อาจอิง
เกณฑ์ตามระบบมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ เช่นระบบการจ าแนกของจุาาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (waste track) หรือ ระบบการจ าแนกของศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

แนวทางการด าเนินการ 

ควรจ าแนกประเภทของเสียโดยอิงเกณฑ์ตามระบบมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 
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