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คู่มอืการจดัการสารเคมอีนัตรายสงู แอมโมเนีย (Ammonia) จดัทาํขึน้ตามโครงการจดัทําคู่มอื
กํากบัดูแลสถานประกอบการ (คู่มอืดา้นความปลอดภยัโรงงาน) : คู่มอืเพื่อพฒันาระบบการจดัการ
สารเคมอีนัตรายสงูทีม่กีารใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมของปีงบประมาณ 2553 ซึง่เป็นโครงการต่อเน่ือง
ภายใตแ้ผนยุทธศาสตรก์ารจดัการสารเคมแีหง่ชาต ิฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2550-2554) โดยจดัทาํการศกึษา 
กําหนดเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกสารเคมอีนัตรายสูงที่มกีารผลิตและการนําเข้าเพื่อใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม จากฐานขอ้มูลความเป็นอนัตรายของสารเคมทีัง้ด้านกายภาพ สุขภาพและสิง่แวดล้อม 
รวมทัง้ปรมิาณการนําเขา้ การกระจายตวัในการใชส้ารเคมอีย่างหลากหลาย และการเกดิอุบตัเิหตุ ซึ่ง
ควรจะต้องได้รบัการควบคุมและติดตามตลอดอายุการใช้งานและจดัทําเป็นคู่มอืการจดัการสารเคมี
อนัตรายสงูแต่ละชนิด 

คู่ มือการจัดการสารเคมีอันตรายสูง  แอมโมเนีย  (Ammonia) เล่มน้ีประกอบด้วย
รายละเอยีดของขอ้มลู ดงัน้ี 

1) ขอ้มลูเบือ้งตน้และตวัอยา่งอุบตัเิหตุจากแอมโมเนีย 
2) กระบวนการผลติและอุตสาหกรรมทีม่กีารใชแ้อมโมเนีย 
3) สมบตัขิองแอมโมเนีย 
4) มาตรฐานภาชนะบรรจุและการตรวจสอบ 
5) การใชง้านและการจดัเกบ็อยา่งปลอดภยั 
6) การขนยา้ย การขนถ่าย และการขนสง่ 
7) การระงบัเหตุและการปฐมพยาบาล 
8) อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั 
9) การจดัการของเสยี 
10) การฝึกอบรมเพือ่การทาํงานทีป่ลอดภยั 
11) การบรหิารจดัการความปลอดภยัสารเคมอีนัตรายสงู 
12) กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
13) แบบตรวจสอบโรงงานดา้นความปลอดภยัการใชส้ารเคมอีนัตรายสงู แอมโมเนีย 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าคู่มอืน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบกจิการโรงงาน
ทีม่กีารผลติ การใช ้การขนส่ง และการจดัการของเสยี เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตั ิตลอดจนเพื่อ
ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครฐัในการกาํกบัดแูลการใชส้ารเคมชีนิดน้ีใหเ้กดิความปลอดภยัต่อไป 

 
 



กิตติกรรมประกาศ 
 

 
 
 คู่มือการจดัการสารเคมีอนัตรายสงู แอมโมเนีย (Ammonia) จดัทําขึน้ตามโครงการจดัทํา
คู่มอืกํากบัดแูลสถานประกอบการ (คู่มอืดา้นความปลอดภยัโรงงาน) : คู่มอืเพื่อพฒันาระบบการจดัการ
สารเคมอีนัตรายสูงที่มกีารใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรบัผดิชอบภายใตแ้ผนยุทธศาสตรก์ารจดัการสารเคมแีหง่ชาต ิฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2550-2554) 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบการจดัการสารเคมอีนัตรายสงู ซึง่ครอบคลุมตัง้แต่การนําเขา้ การใช ้
การจดัเกบ็ การขนส่ง และการจดัการของเสยี เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการดําเนินงานเพื่อความปลอดภยั
ในโรงงาน 
 การจดัทาํคู่มอืเล่มน้ีไดร้บัความรว่มมอืจาก บรษิทั ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมคิลัส ์จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั พฒัน์กล จํากดั (มหาชน) บรษิทั อุเบะ เคมคิอลส ์(เอเซยี) จํากดั (มหาชน) บรษิทั ไทยรวมสนิ
พฒันาอุตสาหกรรม จํากดั บรษิทั กมิซําไอซ์ 2007 จํากดั บรษิทั ไทยแมก็ซโ์คลดส์โตเรจ จํากดั และ
ผูเ้ชีย่วชาญทีใ่หข้อ้คดิเหน็ในการจดัทําคู่มอื อํานวยความสะดวกในการใหเ้จา้หน้าทีฝึ่กปฏบิตัใินการนํา
คู่มือไปใช้ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้คู่มือน้ีมีความสมบูรณ์ครบถ้วนและเกิด
ประโยชน์สงูสดุ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จงึขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่ มือการจัดการสารเคมีอันตรายสูง 
แอมโมเนีย (Ammonia) จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน เจ้าหน้าที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
       กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
              ตุลาคม 2553 



คณะทาํงาน 
 

 
ท่ีปรึกษา 

อธบิดกีรมโรงงานอุตสาหกรรม 
รองอธบิดกีรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ผูอ้าํนวยการสาํนกัเทคโนโลยคีวามปลอดภยั 

 

คณะกรรมการประสานและรบัมอบงาน 
นางเฮเลน  อารมยด์ ี ประธานกรรมการ 
นางสาวอสิราภรณ์  วจิติรจรรยากุล กรรมการ 
นางสาวรตันา  รกัษ์ตระกลู กรรมการ 
นายสทุศัน์  มงัคละครี ี กรรมการ 
นางสาวปิยะพร  เธยีรเจรญิ กรรมการ 
นางสาวกฤตยิา  เหมอืนใจ กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะผูเ้ช่ียวชาญท่ีให้ข้อคิดเหน็ในการจดัทาํคู่มือ 
นายมาโนช  สขุจติสาํราญ บรษิทั ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมคิลัส ์จาํกดั (มหาชน) 
นายบุญชนะ  วชิยักุล บรษิทั ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมคิลัส ์จาํกดั (มหาชน)
นายกุลประวทิ  จุลคณานุกจิ บรษิทั ยนิูคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมคิลัส ์จาํกดั (มหาชน)
นายรตันะ แยม้สขุ บรษิทั ปุ๋ ย เอน็เอฟซ ีจาํกดั (มหาชน) 
นายประวติร  ธรรมมนุญกุล บรษิทั สธุ ีกรุป๊ จาํกดั 
นายภานุมาส ธนาธรศริยิทุธ ์ บรษิทั สธุ ีกรุป๊ จาํกดั 
นายสภุาพ  ศรโีสภา บรษิทั เคมคิลัส ์แอนด ์อาโรเมตกิ (ประเทศไทย) จาํกดั 
นายเฉลมิศกัดิ ์ กาญจนวรนิทร ์ บรษิทั ฮาซเคม โลจสิตกิส ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 
นายสเุมธ  เจยีมบุตร บรษิทั พฒัน์กล จาํกดั (มหาชน) 
นายบญัชา  บุษราคมัสกุล บรษิทั พฒัน์กล จาํกดั (มหาชน) 
นายจรนิทร ์ วรีโอฬารสทิธิ ์ บรษิทั ไทยอาซาฮเีคมภีณัฑ ์จาํกดั 
รศ. สมชาย  พวงเพกิศกึ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
นายธญัญะ  บรรเลงจติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
นายประสม  ดาํรงพงษ ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

คณะผูจ้ดัทาํ : บริษทั เอม็ ซี ซิลลาบสั จาํกดั 
นายมงคล  พนัธุมโกมล นายกฤตพฒัน์  จุย้เตย 
นางสาวปณตพร  บุญเป่ียมศกัดิ ์



สารบญั 
 

  
  หน้า 
 
แอมโมเนีย (Ammonia)  1 
ตวัอย่างการเกิดอบุติัเหต ุ  6 
 กรณีศึกษา 1 อบุติัเหตแุอมโมเนียรัว่ไหลจากแทง็กบ์รรจ ุ 6 
 กรณีศึกษา 2 อบุติัเหตรุะเบิดจากกา๊ซแอมโมเนียรัว่ไหลจากคลงัสินค้าห้องเยน็ 9 

บทท่ี 1 กระบวนการผลิตและอตุสาหกรรมท่ีมีการใช้แอมโมเนีย 11 
1.1 กระบวนการผลติแอมโมเนีย 11 
1.2 อุตสาหกรรมทีม่กีารใชแ้อมโมเนีย  14 

บทท่ี 2  สมบติัของแอมโมเนีย   19 
2.1 สมบตัทิางกายภาพ 19 
2.2 สมบตัทิางเคม ี 20 
2.3 อนัตรายของแอมโมเนีย  23 
2.4 การจาํแนกประเภทความเป็นอนัตราย ฉลาก และขอ้มลูความปลอดภยัสารเคม ี 23 
 ตามระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification and 
 Labelling of Chemicals)  

บทท่ี 3 มาตรฐานภาชนะบรรจแุละการตรวจสอบ 37 
3.1 ถงัเกบ็แบบรบัความดนั (Pressurized storage tank) 37 
3.2 ถงัเกบ็แบบหล่อเยน็ (Refrigerated storage tank) 39 
3.3 ถงับรรจุขนาดใหญ่ (Drum) 40 
3.4 ทอ่บรรจุขนาดเลก็ (Cylinder) 40 
3.5 แทง็กท์ีย่ดึตดิกบัตวัรถหรอืแทง็กต์ดิตรงึ (Fixed tank) 43 

บทท่ี 4 การใช้งานและการจดัเกบ็อย่างปลอดภยั 45 
4.1 การใชง้านและการจดัเกบ็อยา่งปลอดภยัสาํหรบัถงัเกบ็แบบรบัความดนั 45 
4.2 การใชง้านและการจดัเกบ็อยา่งปลอดภยัสาํหรบัทอ่บรรจุ 47 
4.3 การใชง้านอยา่งปลอดภยัสาํหรบัแทง็กต์ดิตรงึ 49 



สารบญั (ต่อ) 
 

  
  หน้า 
บทท่ี 5 การขนย้าย การขนถ่าย และการขนส่ง 51 

5.1 การขนยา้ย 51 
5.2 การขนถ่าย  54 
5.3 การขนสง่   58 

บทท่ี 6 การระงบัเหตแุละการปฐมพยาบาล 63 
6.1 การระงบัเหตุฉุกเฉิน 67 
6.2 การปฐมพยาบาล  76 

บทท่ี 7 อปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยั 79 
7.1 อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคลกรณปีกต ิ 80 
7.2 อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคลกรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน 81 
7.3 อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัในสถานทีท่าํงาน 83 
7.4 อุปกรณ์ตรวจวดัก๊าซแอมโมเนีย 84 

บทท่ี 8 การจดัการของเสีย 85 
 8.1 การกาํจดัน้ํามนัหล่อลื่นทีป่นเป้ือนแอมโมเนียจากระบบทาํความเยน็ 85 
 8.2 การกาํจดัน้ําทีป่นเป้ือนแอมโมเนีย 86 
 8.3 การชาํระลา้งชุดและอุปกรณ์กูภ้ยัฉุกเฉนิปนเป้ือนแอมโมเนีย 86 
 8.4 การกาํจดัวสัดุปนเป้ือนจากโรงงานทีใ่ชแ้อมโมเนีย 87 
บทท่ี 9 การฝึกอบรมเพ่ือการทาํงานท่ีปลอดภยั 89 
 9.1 หลกัสตูรการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัทัว่ไปเกีย่วกบัแอมโมเนีย 89 
 9.2 หลกัสตูรการฝึกอบรมตามกฎหมายสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานควบคุม สง่ และ 89 
  บรรจุก๊าซแอมโมเนีย  
 9.3 หลกัสตูรการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัการใช ้ 90 
  แอมโมเนียในระบบทาํความเยน็  
 9.4 หลกัสตูรการฝึกอบรมสาํหรบัผูข้นสง่และขนถ่ายแอมโมเนียดว้ยรถแทง็กต์ดิตรงึ 90 

 



สารบญั (ต่อ) 
 

  

   หน้า 
บทท่ี 10 การบริหารจดัการสารเคมีอนัตรายอย่างปลอดภยั 91 
 10.1 การใชอุ้ปกรณ์ทีเ่หมาะสมและไดม้าตรฐาน 91 
 10.2 การสรา้งความตระหนกั 91 
 10.3 การตรวจสอบดา้นความปลอดภยัของสารเคมอีนัตรายสงู 92 
 10.4 การประเมนิความเสีย่งจากการใชแ้ละการปฏบิตังิานกบัสารเคมอีนัตรายสงู 92 
 10.5 การจดัการเกีย่วกบัการระงบัเหตุฉุกเฉิน 96 
บทท่ี 11 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 97 
บทท่ี 12 แบบตรวจสอบโรงงานด้านความปลอดภยัการใช้สารเคมีอนัตรายสงู แอมโมเนีย 101 

 

อกัษรย่อและคาํอธิบาย 109 

เอกสารอ้างอิง  113 

เวบ็ไซต ์   114 

ภาคผนวก ก ตารางการจดัเกบ็สารเคมี 115 

ภาคผนวก ข การประเมินผลกระทบต่อเน่ือง 118 

ภาคผนวก ค ระดบัการป้องกนัของชดุปฏิบติังานสารเคมี 120 

ภาคผนวก ง หลกัสตูรการฝึกอบรมตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2549 121 

  เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ การฝึกอบรม การออกหนังสือรบัรองและ 

  การขึน้ทะเบยีนเป็นคนงานควบคมุ ส่ง และบรรจกุา๊ซประจาํโรงงาน  
 
 



สารบญัตาราง 
 

  
ตารางท่ี หน้า 
2-1 สมบตัทิางกายภาพของแอมโมเนีย 19 
2-2 สารเคมทีีไ่มส่ามารถเกบ็รว่มกบัแอมโมเนียและปฏกิริยิาทีเ่กดิ 20 
3-1 ลกัษณะหรอืขอ้บกพรอ่งของทอ่บรรจุทีห่า้มนํามาใชง้าน 41 
4-1 ระยะปลอดภยัของทีต่ ัง้ถงัเกบ็แอมโมเนียถงึสถานทีส่าํคญัตามปรมิาตรความจุ 45 
6-1 รหสัปฏบิตักิารฉุกเฉิน (Emergency Action Code – EAC) ของแอมโมเนีย 64 
6-2 แนวทางการระงบัเหตุฉุกเฉนิของแอมโมเนียตาม Guide No. 125 64 
10-1 การจดัระดบัโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่าง ๆ 93 
10-2 การจดัระดบัความรนุแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีส่ง่ผลกระทบต่อบุคคล 93 
10-3 การจดัระดบัความรนุแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีส่ง่ผลกระทบต่อชุมชน 93 
10-4 การจดัระดบัความรนุแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 94 
10-5 การจดัระดบัความรนุแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีส่ง่ผลกระทบต่อทรพัยส์นิ 94 
10-6 การจดัระดบัความเสีย่งอนัตราย 94

 
 



สารบญัรปู 

 

  
รปูท่ี หน้า 
1-1 ผงักระบวนการผลติแอมโมเนียแบบ Steam reforming 12 
1-2 ผงักระบวนการผลติแอมโมเนียแบบ Partial oxidation 13 
1-3 สดัสว่นการใชแ้อมโมเนียในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทย 14 
1-4 ผงัแสดงอุตสาหกรรมต่อเน่ืองและการใชป้ระโยชน์จากแอมโมเนีย 15 
1-5 ตวัอยา่งกระบวนการผลติผงชรูสจากแป้งมนัสาํปะหลงัหรอืกากน้ําตาล 16 
1-6 ตวัอยา่งกระบวนการผลติคาโปรแลคตมั 17 
1-7 ตวัอยา่งกระบวนการผลติน้ํายางขน้ 18 
3-1 ตวัอยา่งถงัเกบ็แอมโมเนียแบบรบัความดนั รปูทรงกลมขนาดใหญ่ ณ บรเิวณทา่เรอื 37 
3-2 ตวัอยา่งถงัเกบ็แอมโมเนียแบบรบัความดนั รปูทรงกระบอกปลายมน 38 
3-3 ตวัอยา่งวาลว์นิรภยัแบบระบายความดนัและการตดิตัง้บนถงัเกบ็แอมโมเนีย 39 
 แบบรบัความดนั  
3-4 ตวัอยา่งถงับรรจุแอมโมเนียขนาดใหญ่ 40 
3-5 ตวัอยา่งทอ่บรรจุขนาดเลก็ชนิดมโีกรง่กาํบงัวาลว์ 41 
3-6 ตวัอยา่งทอ่บรรจุขนาดเลก็ชนิดมฝีาครอบวาลว์ 41 
3-7 ตวัอยา่งแทง็กต์ดิตรงึสาํหรบัการขนสง่แอมโมเนีย 43 
4-1 แสดงตําแหน่งทะเบยีนแทง็กอ์ยูด่า้นหลงัของแทง็กต์ดิตรงึ 49 
4-2 ป้ายแสดงความเป็นอนัตรายของแอมโมเนีย 50 
4-3 แสดงแผน่เครือ่งหมายสสีม้ของแอมโมเนีย 50 
5-1 การขนยา้ยทอ่บรรจุขนาดเลก็ดว้ยมอื 52 
5-2 การขนยา้ยถงับรรจุแอมโมเนียขนาดใหญ่ 54 
5-3 การขนถ่ายแอมโมเนียจากรถแทง็กเ์ขา้สูถ่งัรบัทีโ่รงงานผูใ้ช ้ 56 
5-4 การเตมิก๊าซแอมโมเนียลงทอ่บรรจุ 57 
5-5 ตวัอยา่งรถขนสง่แอมโมเนียแบบรถแทง็ก ์ 59 
5-6 ตวัอยา่งรถขนสง่ทอ่บรรจุแอมโมเนียทีม่ตีาขา่ยปิดดา้นบน 60 
6-1 สญัลกัษณ์ของแอมโมเนียในระบบ NFPA 704 63 
6-2 การฉีดเป็นมา่นน้ําเพือ่ลดอตัราการขยายตวัและคลุมไอก๊าซไมใ่หฟุ้้งกระจาย 70 
6-3 การรัว่ไหลดา้นขา้งถงับรรจุแอมโมเนีย 73 
6-4 ตวัอยา่งอุปกรณ์ชว่ยหายใจชนิดมทีีค่รอบใหอ้ากาศแบบวาลว์ทางเดยีว 76 
6-5 การใชอุ้ปกรณ์ชว่ยหายใจชนิดมทีีค่รอบใหอ้ากาศแบบวาลว์ทางเดยีว 77 



สารบญัรปู (ต่อ) 
 

  
รปูท่ี หน้า 
6-6 อุปกรณ์ชว่ยหายใจชนิดมอืบบี 77 
6-7 การใชน้ํ้าไหลผา่นบรเิวณทีส่มัผสัสาร 77 
6-8 การจบัชพีจรทีต่ําแหน่งคอ 78 
6-9 การตะแคงเอยีงหน้าแลว้ลา้งตาดว้ยน้ําสะอาด 78 
7-1 ฝกับวัฉุกเฉินและทีล่า้งตาฉุกเฉิน (Emergency shower and emergency eye wash) 83 
7-2 อุปกรณ์ตรวจวดัก๊าซแอมโมเนียแบบพกพา 84 
7-3 อุปกรณ์ตรวจวดัก๊าซแอมโมเนียแบบตดิตัง้ประจาํที ่ 84 
8-1 บรเิวณถงัพกัน้ํามนัหล่อลื่นทีต่อ้งถ่ายน้ํามนั 85 
8-2 การชาํระลา้งชุดและอุปกรณ์ทีป่นเป้ือนแอมโมเนีย 87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



คูม่อืการจดัการสารเคมอีนัตรายสงู  แอมโมเนีย (Ammonia) 

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  1 

แอมโมเนีย 
(Ammonia) 

สตูรเคมี สตูรโครงสร้าง 

NH3 
 

ช่ือเรียกอ่ืน : Amfol, Nitro-sil, Spirits of Hartshorn, Ammoniac 

CAS Number 7664-41-7 UN Number 1005 

EC Number (EINECS) 231-635-3 UN Class 2.3 (8) 

ER Guide 125 Hazchem Code 2RE 

พิกดัอตัราศลุกากร 2814.1000.01 

วตัถอุนัตราย : ชนิดท่ี 3 ตาม พ.ร.บ.วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 การผลติ การนําเขา้ การสง่ออก หรอืการมไีวใ้นครอบครอง 
ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

สญัลกัษณ์และการบง่ช้ีความเป็นอนัตราย 
ตามข้อกาํหนด GHS 

 
อนัตราย 

รหสัแสดงความเส่ียง (Risk Phrases) 
R10 สารไวไฟ 
R23 เป็นพษิเมือ่สดูดม 
R34 เกดิแผลไหมไ้ด ้
R50 เป็นพษิมากต่อสิง่มชีวีติในน้ํา 

ตามข้อกาํหนด NFPA 704 

 
รหสัแสดงความปลอดภยั (Safety Phrases) 

S1/2 เกบ็ในสถานทีปิ่ดสนิท และพน้จากเดก็ 
S9 เกบ็ในสถานทีท่ีม่อีากาศถ่ายเทด ี
S16 เกบ็ใหห้า่งจากแหลง่ทีม่สีารตดิไฟ 
 หา้มสบูบุหรี ่
S26 กรณีทีส่ารเขา้ตา ใหล้า้งออกทนัทดีว้ยน้ําปรมิาณ

มาก ๆ  และไปพบแพทย ์
S36/37/39 สวมเสือ้ผา้และถุงมอืทีเ่หมาะสมเพื่อป้องกนั 

และปกป้องบรเิวณตา/หน้า 
S45 กรณีเกิดอุบตัิเหตุหรอืรู้สกึไม่สบาย ให้พบ

แพทยท์นัท ี(นําฉลากของสารไปดว้ย) 
S61 หลกีเลีย่งการปลอ่ยสารสูส่ ิง่แวดลอ้ม ศกึษา

คาํแนะนําเฉพาะจากขอ้มลูความปลอดภยั 

ตามข้อกาํหนด UNTDG 

 

 

 ในคู่มอืน้ีแอมโมเนีย หมายถงึ  “แอมโมเนีย แอนไฮดรสั (Ammonia anhydrous)” ซึ่งเป็นแอมโมเนียที่
ปราศจากน้ําอยูใ่นสถานะก๊าซหรอืของเหลวภายใตค้วามดนั 

1
0 3 
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2   กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

แอมโมเนียมกีารใชอ้ย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น การผลติคาโปรแลคตมั 
การผลิตน้ํายางข้น และเป็นสารทําความเย็นในการผลิตน้ําแขง็และห้องเย็น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
แอมโมเนียเป็นสารเคมทีีอ่าจเป็นอนัตราย หากดาํเนินการอยา่งไมร่ะมดัระวงัหรอืใชอุ้ปกรณ์ไมเ่หมาะสม 
ดงัมตีวัอยา่งการเกดิอุบตัเิหตุจากการรัว่ไหลของแอมโมเนีย1 ดงัน้ี 
 
ตวัอย่างการเกิดอบุติัเหตเุน่ืองจาก แอมโมเนีย รัว่ไหลในประเทศไทย  
 

วนัท่ี ประเภทของการ
ประกอบกิจการ 

สาเหตขุองอบุติัเหต ุ ความเสียหาย 

31 พ.ค. 45 โรงงานผลติน้ําแขง็ การใชว้าลว์ระบายน้ํามนัทีเ่ป็น Globe valve แบบเกลยีว
ซึ่งไม่เหมาะสม ทําให้แอมโมเนียรัว่ไหล (ที่ถูกต้องควร
เป็นวาลว์แบบปลอ่ยปิด) 

มผีูไ้ดร้บับาดเจบ็ 
10 ราย และ
เสยีชวีติ 1 ราย 

23 ม.ิย. 45 โรงงานผลติน้ําแขง็ กระแสไฟฟ้าตกทําให้ระบบระบายความรอ้นไม่ทํางาน 
ก๊าซแอมโมเนียจงึมคีวามดนัและความรอ้นสงูขึน้ 

ไมม่ขีอ้มลู 

25 ม.ิย. 45 โรงงานผลติน้ําแขง็ เครือ่งระเหยสารทาํความเยน็ (Evaporator) รัว่ ไมม่ขีอ้มลู 
10 พ.ย. 46 โรงงานผลติน้ําแขง็ ทอ่ทีใ่ชท้าํน้ําแขง็ (Condenser) ผุ ไมม่ขีอ้มลู 
7 ม.ค. 47 โรงงานผลติน้ําแขง็ แอมโมเนียรัว่จากระบบผลติของโรงงาน ไมม่ขีอ้มลู 
12 ม.ีค. 47 โรงงานผลติน้ําแขง็ ระบบละลายน้ําแขง็ (Defrost) ทํางานผดิปกต ิทําใหม้ี

น้ําแขง็สะสมในทอ่ ทอ่น้ําแขง็จงึแตก 
มผีูไ้ดร้บับาดเจบ็ 
5 ราย มลูคา่ความ
เสยีหายประมาณ 
1 แสนบาท 

24 ม.ีค. 47 โรงงานผลติน้ําแขง็ เกดิ Liquid expansion ทาํใหห้น้าแปลนวาลว์จ่ายน้ํายา
บดิงอ แอมโมเนียจงึรัว่ไหลออกมา 

มผีูไ้ดร้บับาดเจบ็ 
66 ราย 

4 ส.ค. 47 โรงงานผลติอาหาร
ทะเลแชแ่ขง็ 
อาหารทะเลบรรจุ
กระป๋อง 

โรงงานถ่ายก๊าซแอมโมเนียลงถังน้ําเพื่อทําการซ่อม
วาล์วในตู้แช่แข็ง  แต่คนงานเทน้ําในถังออกโดย
รูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์ ทาํใหก๊้าซแอมโมเนียฟุ้งกระจาย 

มผีูไ้ดร้บับาดเจบ็ 
7 ราย 

13 ส.ค. 47 โรงงานผลติอาหาร
ทะเลแชแ่ขง็ 
อาหารทะเลบรรจุ
กระป๋อง 

ความประมาทของผูร้บัเหมาทีเ่ดนิท่อ Accumulator ไป 
Contact plate freezer โดยยงัมแีอมโมเนียตกคา้งใน 
Accumulator เมื่อแอมโมเนียระบายออกทางท่อ Vent 
บนหลงัฝ้าเพดานจงึสะสมอยู่เป็นจํานวนมาก เมื่อเปิด
เครือ่งปรบัอากาศ จงึทาํใหแ้อมโมเนียฟุ้งกระจาย 

มผีูไ้ดร้บับาดเจบ็ 
27 ราย 

7 พ.ย. 47 โรงงานผลติน้ําแขง็ มกีารรื้อถอนคอยล์เย็นเก่าโดยใช้ก๊าซตดั แต่ผู้ปฏิบตั ิ
งานไม่ทราบว่ามแีอมโมเนียตกคา้งอยู่ภายในท่อคอยล์
เยน็ จงึเกดิการรัว่ไหลขึน้ 

ไมม่ขีอ้มลู 

10 ก.พ. 48 โรงงานผลติน้ําแขง็ ไฟฟ้าตกทาํใหป้ ัม๊น้ําเขา้คอนเดนเซอรแ์ละพดัลมระบาย มผีูไ้ดร้บับาดเจบ็ 

                                                 
1 ทีม่า : สาํนกัเทคโนโลยคีวามปลอดภยั กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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วนัท่ี ประเภทของการ
ประกอบกิจการ 

สาเหตขุองอบุติัเหต ุ ความเสียหาย 

ความร้อนไม่ทํางาน อุณหภูมิและความดันในระบบ
สงูขึน้ ทาํใหว้าลว์นิรภยัเปิดระบายแอมโมเนียฟุ้งกระจาย
ออกมา 

7 ราย 

25 ม.ีค. 48 โรงงานผลติอาหาร
ทะเลแชแ่ขง็ 

อาจเกดิความผดิพลาดในระบบจ่ายแอมโมเนียหรอืเกดิ
การขยายตวัของแอมโมเนียทําให้หน้าแปลนวาล์วจ่าย
โก่งงอ แอมโมเนียจงึรัว่ไหลออกมา 

มผีูไ้ดร้บับาดเจบ็ 
75 ราย 

16 ส.ค. 48 โรงงานผลติน้ําแขง็ ช่างเครื่องทําการเปลี่ยนวาล์วของคอนเดนเซอร์ โดย
ก่อนถอดวาล์วได้เดินเครื่องอดัแอมโมเนียเพื่อถ่ายเท
แอมโมเนียในคอนเดนเซอรอ์อกใหห้มดแลว้จงึถอดหน้า
แปลน แต่ยงัมแีอมโมเนียตกค้างอยู่ จงึเกิดการรัว่ไหล
ออกมา 

มผีูไ้ดร้บับาดเจบ็ 
2 ราย 

12 ก.ย. 48 โรงงานผลติอาหาร
แชแ่ขง็ 

ช่างเครื่องตรวจพบว่ามแีอมโมเนียรัว่เขา้ไปในระบบน้ํา
เยน็ จงึได้ถ่ายน้ําในระบบที่ปนเป้ือนทิ้งแต่ถ่ายออกไม่
หมด ยงัมแีอมโมเนียตกคา้งอยู่ จงึเกดิการกดักร่อนท่อ
น้ําเยน็จนน้ําทีป่นเป้ือนแอมโมเนียรัว่ไหลออกมา 

มผีูไ้ดร้บับาดเจบ็ 
80 ราย 

20 ก.ย. 48 โรงงานแปรรปู
อาหารทะเลและทาํ
หอ้งเยน็ 

แอมโมเนียรัว่ออกมาจากทอ่สง่ เน่ืองจากทอ่ผุกรอ่น ทาํ
ใหแ้อมโมเนียในทอ่ซึง่มคีวามดนัสงูไหลออกมาแลว้ฟุ้ง
กระจาย 

มผีูไ้ดร้บับาดเจบ็ 
64 ราย 

12 ม.ค. 49 โรงงานผลติน้ําแขง็
ซอง 

โรงงานมีการเปลี่ยนเครื่องคอนเดนเซอร์ใหม่ โดย
เปลี่ยนจากแบบเดิมไปเ ป็นแบบคูลลิ่งทาวเวอร ์
(Cooling tower) จงึมกีารระบายแอมโมเนียบางสว่น
ออกจากระบบ โดยการต่อท่อแอมโมเนียใหล้ะลายในน้ํา
แลว้จงึปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะ ซึ่งมบีา้นเรอืน
ของราษฎรหลายร้อยหลงัคาเรอืน เกิดการระเหยและ
แพร่กระจายกลิน่ของแอมโมเนียขึ้นตามฝาบ่อพกัของ
ท่อระบายน้ําตลอดระยะทางความยาวประมาณ 200 
เมตร และไหลไปสะสมในลํารางระบายน้ําสาธารณะที่
ทา้ยซอยตดิกบัหมูบ่า้น 

ไมม่ี
ผูไ้ดร้บับาดเจบ็ 

21 ม.ค. 49 โรงงานผลติน้ําแขง็
ซองและน้ําแขง็
กอ้นเลก็ 

มกีารประกอบกจิการเกอืบตลอดวนัรวมทัง้กะกลางคนื 
เครือ่งอดัไอ (Compresser) ไดถ้กูใชง้านหนกัเกนิไป 

มผีูไ้ดร้บับาดเจบ็ 
19 คน 

26 ก.พ. 49 โรงงานผลติน้ําแขง็
ซองและน้ําแขง็
กอ้นเลก็ 

ก๊าซแอมโมเนียได้ร ัว่ออกมาจากท่อส่งแอมโมเนียก่อน
เขา้ถงึ Freezer ในขณะกําลงัเตรยีมเดนิเครื่อง รอย
เชื่อมของท่อส่งแอมโมเนียจุดที่ร ัว่ เกดิการเสื่อมสภาพ 
อาจจะเน่ืองจากสนิมไดก้ดักนิเน้ือเหลก็บางสว่น 

มผีูไ้ดร้บับาดเจบ็
เลก็น้อย 9 คน 

31 พ.ค. 49 โรงงานผลติน้ําแขง็
ซอง 

รถฟอรค์ลฟิท์เฉ่ียวชนท่อทําความเยน็ ทําให้ท่อระบาย
น้ํามันหล่อลื่นแตกหัก และก๊าซแอมโมเนียเกิดการ

ไมม่ี
ผูไ้ดร้บับาดเจบ็  
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วนัท่ี ประเภทของการ
ประกอบกิจการ 

สาเหตขุองอบุติัเหต ุ ความเสียหาย 

รัว่ไหล อุปกรณ์เครือ่งจกัร
เสยีหายเลก็น้อย 

12 ม.ิย. 49 โรงงานผลติอาหาร
สาํเรจ็รปูแชแ่ขง็ 

เกิดการรัว่ซึมของแอมโมเนียในส่วนของตู้แช่แข็ง 
เน่ืองจากท่อระบบทําความเยน็มอีายุการใชง้านมานาน
ประกอบกบัวนัเกดิเหตุ ไฟฟ้าดบัและมาอยา่งกระทนัหนั  
ทาํใหเ้กดิแรงดนัในระบบสงูอยา่งรวดเรว็ 

มผีูไ้ดร้บับาดเจบ็ 
15 คน 

13 ม.ิย. 49 โรงงานผลติน้ําแขง็
ซองและน้ําแขง็
กอ้นเลก็ 

มกีารซ่อมวาล์วของท่อแอมโมเนียก่อนเขา้ถงัฟรซี แต่
ไม่ได้ถ่ายแอมโมเนียออกให้หมดก่อน ทําให้ปริมาณ
แอมโมเนียทีค่า้งอยู่ในท่อขนาด 3 น้ิว ยาวประมาณ 6 
เมตร รัว่ออกมา 

ไมม่ี
ผูไ้ดร้บับาดเจบ็ 
คา่ความเสยีหาย
เลก็น้อย 

3 ต.ค. 49 โรงงานผลติน้ําแขง็
ซอง 

ใบพดัลมของชุดพดัลมระบายความร้อนของชุดคอยล์
รอ้นเกดิแตกชํารุดเสยีหาย ทําใหใ้บพดัลมเสยีศูนยแ์ละ
แกวง่ ชุดพดัลมหลุดจากฐานทีต่ ัง้และเหวีย่งกระแทกขอ้
ต่อท่อน้ํายาแอมโมเนียที่อยู่ด้านล่างแตกหกั เกิดการ
รัว่ไหลของก๊าซแอมโมเนียออกสูอ่ากาศโดยรอบ 

ไมม่ี
ผูไ้ดร้บับาดเจบ็ 
มลูคา่ความ
เสยีหายประมาณ 
700,000 บาท 

21 ก.ค. 50 โรงงานหอ้งเยน็ แอมโมเนียรัว่ไหลลงสูแ่หลง่น้ําสาธารณะทาํใหป้ลาตาย ไมม่ี
ผูไ้ดร้บับาดเจบ็ 

7 ต.ค. 50 โรงงานฆา่และ
ชาํแหละเน้ือไก่ 

แอมโมเนียรัว่จากรอยเชื่อมของท่อส่งแอมโมเนีย 
กระจายเขา้สูร่ะบบปรบัอากาศในพืน้ทีท่าํงาน 

มผีูไ้ดร้บับาดเจบ็
เลก็น้อยจากการ
สดูดม 2 ราย 

12 ก.พ. 51 โรงงานผลติน้ําแขง็
ซองและน้ําแขง็
กอ้นเลก็ 

แอมโมเนียรัว่ที่วาล์วระบายน้ํามนัหล่อลื่น (Oil drain 
valve) บรเิวณ Coil ของซองน้ําแขง็ 

ไมม่ี
ผูไ้ดร้บับาดเจบ็ 

3 ม.ีค. 53 โรงงานผลติน้ําแขง็
กอ้นเลก็และน้ําดื่ม 

มกีารรัว่ไหลของแอมโมเนียจากเครื่องทําน้ําแขง็ก้อน
เลก็สาเหตุจากชุดโซลนิอยวาล์วชํารุดเสยีหาย ทําให้มี
การฟุ้งกระจายของแอมโมเนีย 

ไมม่ี
ผูไ้ดร้บับาดเจบ็ 

 
จะเหน็ไดว้า่อุบตัเิหตุรัว่ไหลของแอมโมเนียในประเทศไทย สว่นใหญ่เกดิขึน้ทีร่ะบบทาํความเยน็

ในห้องเย็นและโรงงานผลิตน้ําแข็ง สาเหตุของการรัว่ไหลส่วนใหญ่มาจากการเลือกใช้อุปกรณ์ไม่
เหมาะสมกบัการใชง้าน อุปกรณ์ชาํรดุ ไมม่ขี ัน้ตอนการปฏบิตังิานทีป่ลอดภยั และขาดการบาํรงุรกัษาอยา่ง
ถูกวธิ ีต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอ 

นอกจากน้ี การเกิดอุบตัิเหตุดงักล่าวยงัอาจเกิดจากภาชนะบรรจุที่มีการติดตัง้อยู่ที่โรงงาน
อุตสาหกรรมและจากการขนสง่ ดงัตวัอยา่ง 
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ตวัอย่างการเกิดอบุติัเหตจุากภาชนะบรรจแุอมโมเนีย 
 

วนัท่ี ประเภท 
ภาชนะบรรจ ุ

สถานท่ี/สาเหตขุองอบุติัเหต ุ ความเสียหาย 

13 ก.ค. 16 
 

ถงัเกบ็ขนาดใหญ่ 
(Storage tank) 

เมอืง Potchefstroom ประเทศแอฟรกิาใต ้ 
ถงัเกบ็แอมโมเนียขนาด 50 ตนั เกดิระเบดิ สาเหตุจาก
โลหะสว่นหวัของถงัเปราะ เน่ืองจากอุณหภมูติํ่า 

เสยีชวีติ 18 คน 
บาดเจบ็ 30 คน 
ชิน้สว่นของถงั
กระจายไปไกล 70 
เมตร 

16 ก.ค. 21 
 

แท็งก์บรรจุ เพื่ อ
การขนสง่ 
(Tank truck) 

ไฮเวย ์หา่งจากเมก็ซโิกซติี ้ประเทศเมก็ซโิก ประมาณ 45 
กโิลเมตร  
รถบรรทุกไม้พุ่งชนรถขนส่งแอมโมเนียทําให้เกิดไฟลุก
ไหม้ แท็งก์บรรจุแอมโมเนียเกิดการฉีกขาด เน่ืองจาก
ความรอ้นจากไฟและแรงกระแทกจากรถบรรทุก 

แ ท็ ง ก์ บ ร ร จุ
เสียหายจากไฟ
ไหม ้

20 ก.พ. 27 
 

ทอ่บรรจุ 
(Cylinder) 

โรงงานหอ้งเยน็ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ถงับรรจุแอมโมเนียขนาด 60 กโิลกรมั รัว่ไหล สาเหตุจาก
ถงัผุกรอ่น 

อพยพคน 50 คน 
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ตวัอย่างการเกิดอบุติัเหต ุ
 

กรณีศึกษา 1  อบุติัเหตแุอมโมเนียรัว่ไหลจากแทง็กบ์รรจ ุ1 
 
เกดิเหตุแอมโมเนียรัว่ไหลจากแทง็ก์บรรจุทีใ่ชใ้นการเกษตร (Nurse Tank) แตกเสยีหาย  

(ตวัอยา่งแสดงดงัรปูที ่1) ทาํใหม้ผีูเ้สยีชวีติ 1 คน และบาดเจบ็อกี 1 คน  

วนัท่ีเกิดเหต ุ วนัที ่15 เมษายน พ.ศ. 2546  

สถานท่ีเกิดเหต ุ  สถานีเตมิแอมโมเนียของสหกรณ์การเกษตรใกลเ้มอืง Calamus   มลรฐั
ไอโอวา ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

รายงานการเกิดอบุติัเหต ุ  
ก่อนเกดิอุบตัเิหตุ คนงาน 2 คนของสหกรณ์การเกษตรแห่งหน่ึงกําลงัเตมิแอมโมเนียเหลว 

(Liquefied anhydrous ammonia) ลงในแทง็กบ์รรจุทีใ่ชส้าํหรบัฉีดพน่ลงแปลงเกษตร ณ สถานีเตมิ
แอมโมเนีย ขณะกําลงัเติมลงแท็งก์บรรจุที่สี่และกําลงัจะปิดระบบการเติมแอมโมเนียเขา้แท็งก์บรรจุ 
แท็งก์บรรจุดงักล่าวไดเ้กดิรอยปรทิีร่อยเชื่อมดา้นล่างใกลก้บัดา้นหน้าของแทง็ก ์บรรจุ ทําให ้
แอมโมเนียทีร่ ัว่ไหลขยายตวัเป็นก๊าซอย่างรวดเรว็ เกดิแรงดนัทําใหค้นงานคนหน่ึงกระเดน็ไปกระแทก
กบัรถบรรทุกที่จอดอยู่ใกล้เคยีงจนหมดสตไิป คนงานอกีคนไดเ้ขา้ไปปิดวาล์วและเขา้ช่วยเหลอืเพื่อน
คนงานและทัง้คู่ไดร้บับาดเจบ็จากแอมโมเนียทีร่ ัว่ไหล เมื่อทมีงานกูภ้ยัมาถงึไดท้าํการชาํระลา้งร่างกาย
ของผูบ้าดเจบ็ ทัง้คู่สมัผสัแอมโมเนียและผวิหนังไหมจ้ากความเยน็จดั (Cold burn) มากกว่า 50% 
นอกจากน้ียงัมอีาการบาดเจบ็สาหสัทีต่าและระบบทางเดนิหายใจ คนงานทีก่ระเดน็และหมดสตไิปรอด
ชวีติ ส่วนคนงานอกีคนทีท่ําการปิดวาลว์และช่วยเหลอืเพื่อนคนงานไดเ้สยีชวีติในอกี 9 วนัถดัมาดว้ย
อาการปอดบวมและระบบทางเดนิหายใจเป็นแผลไหมอ้นัเน่ืองจากแอมโมเนีย 

ผลจากการเกิดอบุติัเหต ุ  
แอมโมเนียเหลวประมาณ 5,000 ลติร รัว่ไหลออกมาจากแทง็กบ์รรจุ ทาํใหม้คีนงานเสยีชวีติ 1 

คน และบาดเจบ็สาหสั 1 คน ประเมนิความเสยีหายจากการซ่อมและเปลีย่นอุปกรณ์ทีเ่สยีหาย ณ สถานี
เตมิก๊าซแอมโมเนียมลูคา่ประมาณ 100,000 บาท   

 
 

                                                 
1 ทีม่า: Hazardous Materials Accident Report. NTSB/HZM-04/01, PB2004-917001, Notation 7564A Adopted June 22, 2004, 
National Transportation Safety Board. 
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รปูที ่1 แทง็กบ์รรจุแอมโมเนียเพือ่ใชใ้นแปลงเกษตร 

 

ข้อสนันิษฐานจากการค้นหาสาเหต ุ
แทง็กบ์รรจุแอมโมเนียทีใ่ชใ้นการเกษตรทาํดว้ยเหลก็ เชื่อมเป็นรปูทรงกระบอกและเชื่อมปลาย

ทัง้สองเป็นรปูกึง่ทรงกลม (Hemisphere) ใชส้าํหรบัการขนสง่แอมโมเนียไปยงัแปลงเกษตรและใชฉ้ีดพน่
โดยตรงไปในดนิเพือ่เป็นปุ๋ ย แอมโมเนียทีบ่รรจุในแทง็กบ์รรจุจะอยูใ่นสภาพของเหลวทีม่คีวามดนัสงู ซึง่
แทง็ก์บรรจุดงักล่าวถูกออกแบบใหส้ามารถรบัแรงดนัได ้250 ปอนดต่์อตารางน้ิว (250 psi) หรอื
ประมาณ 17.2 บาร ์ 

สหกรณ์มถีงัเกบ็แอมโมเนียขนาดใหญ่ จํานวน 11 ใบ และมแีทง็กบ์รรจุแอมโมเนียสาํหรบัใชใ้น
แปลงเกษตร (Nurse tank) ประมาณ 600 ใบ แต่ละใบมขีนาดบรรจุประมาณ 3.4 – 4.8 ตนั สหกรณ์แหง่
น้ีไมเ่คยมปีระวตักิารเกดิอุบตัเิหตุถงึขัน้เสยีชวีติมาก่อน  

ในขณะเกดิเหตุมเีพยีงคนงาน 2 คนเท่านัน้ ทีท่ําหน้าทีเ่ตมิแอมโมเนียลงในแทง็ก์บรรจุ สภาพ
อากาศขณะนัน้ ทอ้งฟ้าแจม่ใส อุณหภมูปิระมาณ 26 oC ความเรว็ลมอยูร่ะหวา่ง 15-25 กโิลเมตรต่อชัว่โมง  

จากการศกึษาเพื่อหาสาเหตุของอุบตัเิหตุ พบรอยแตกตามแนวเชื่อมดา้นล่างของแทง็ก์บรรจุ 
ถดัจากรอยเชื่อมสว่นหวัของแทง็กบ์รรจุ ตวัอยา่งแสดงดงัรปูที ่2 

 

 
รปูที ่2 รอยแตกทีแ่นวเชื่อมใตแ้ทง็กบ์รรจุแอมโมเนีย 
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การทีร่อยเชื่อมของแทง็กบ์รรจุปรอิอก มาจากคุณภาพของแทง็กบ์รรจุทีใ่ชง้านมานาน และไมไ่ด้
ทาํการตรวจสอบตามระยะเวลา  

ผลจากการค้นหาสาเหต ุ
1. ในขณะเกดิเหตุ ความดนัของแทง็กบ์รรจุไมส่งูเกนิมาตรฐานทีก่าํหนด  
2. รอยเชื่อมตามแนวยาวดา้นล่างของแทง็กบ์รรจุไมไ่ดต้ามมาตรฐาน 
3. รอยแตกเกดิจากแนวรอยเชื่อมที่ไม่สมบูรณ์ และอาจมรีอยชํารุดเริม่เกดิขึน้ตัง้แต่การทดสอบ

แรงดนัเมือ่สรา้งแทง็กบ์รรจุ และขยายมากขึน้เมือ่ใชไ้ปนาน ๆ จนกระทัง่แตกออกภายใตส้ภาวะ
การทาํงานปกต ิ

4. การตรวจสอบแนวเชื่อมโดยใชค้ลื่นรงัส ี(Spot radiography) ตอนทีส่รา้งแทง็กบ์รรจุแอมโมเนีย
ใบน้ีเพยีงอยา่งเดยีวอาจไมเ่พยีงพอสาํหรบัการตรวจหารอยแตก 

5. ไมม่กีารตรวจสอบแทง็กบ์รรจุดว้ยวธิไีมท่ําลาย (Nondestructive testing) ตามระยะเวลาทีใ่ช้
งาน หากมกีารทดสอบตามระยะ ก็อาจสามารถตรวจเจอรอยแตกและซ่อมแซมก่อนที่จะเกิด
อุบตัเิหตุขณะใชง้าน 

6. ขัน้ตอนปฏบิตังิานในกรณฉุีกเฉินของสหกรณ์การเกษตรไมเ่หมาะสม เน่ืองจากไมร่ะบุใหค้นงาน
ทราบว่าต้องรบีออกห่างจากที่เกิดเหตุไปยงัจุดเหนือลมที่กําหนดไว้ เมื่อเกิดการรัว่ไหลของ
แอมโมเนียซึง่เป็นอนัตรายต่อระบบทางเดนิหายใจ  

มาตรการป้องกนั 
1. ใหม้กีารตรวจสอบและทดสอบแทง็กบ์รรจุแอมโมเนียดว้ยวธิไีม่ทําลาย รวมถงึระยะเวลาทีต่้อง

นําแทง็กบ์รรจุเขา้ทดสอบ 
2. ทบทวนขัน้ตอนปฏบิตังิานกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินเมื่อแอมโมเนียรัว่ไหลและฝึกอบรมใหค้นงาน

ปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั  
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กรณีศึกษา 2  อบุติัเหตรุะเบิดจากกา๊ซแอมโมเนียรัว่ไหลจากคลงัสินค้าห้องเยน็ 1 
 

เกดิเหตุระเบดิจากก๊าซแอมโมเนียรัว่ไหลจากคลงัสนิคา้หอ้งเยน็ ทาํใหม้ผีูเ้สยีชวีติ 1 คน และ
บาดเจบ็สาหสั 1 คน    

วนัท่ีเกิดเหต ุ วนัที ่17 กนัยายน พ.ศ. 2527  

สถานท่ีเกิดเหต ุ  คลังสินค้าห้องเย็นแห่งหน่ึงในเมือง Shreveport มลรัฐ  Louisiana 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

รายงานการเกิดอบุติัเหต ุ  
เมื่อเจา้หน้าทีกู่ภ้ยั 2 นาย พยายามเขา้ระงบัเหตุรัว่ไหลของก๊าซแอมโมเนียภายในคลงัสนิคา้

หอ้งเยน็ และเกดิเหตุระเบดิขึน้ทําใหเ้จา้หน้าทีท่ ัง้สองถูกไฟไหมอ้ย่างรุนแรงเมื่อชุดป้องกนัเพลงิลุกตดิ
ไฟ และเจา้หน้าทีค่นหน่ึงเสยีชวีติในอกี 36 ชัว่โมงต่อมา  

ประมาณ 3 วนัก่อนเกดิเหตุ พนกังานของบรษิทัหอ้งเยน็ไดก้ลิน่แอมโมเนียและพบการรัว่ไหลใน
ระบบทาํความเยน็ มรีายงานเบกิอุปกรณ์เพื่อทาํการซ่อมเปลีย่นในวนัที ่14 กนัยายน และมแีผนซ่อมใน
วนัที ่17 กนัยายน ในวนัซ่อมเปลีย่นวาลว์ หน่วยซ่อมบํารุงไดด้ําเนินการตามขัน้ตอนดว้ยการปิดแยก
ระบบการจ่ายแอมโมเนียและจะทําการซ่อมเปลี่ยนวาล์วที่ร ัว่ที่ Evaporator ขณะเดยีวกนัพนักงาน
พยายามดูดซบัก๊าซแอมโมเนียดว้ยคารบ์อนไดออกไซดจ์ากท่อบรรจุขนาด 50 ปอนด ์คารบ์อนไดออกไซด์
สมัผสัความชืน้ภายในหอ้งและเกดิการกลัน่ตวั แอมโมเนียถูกความชืน้และเกดิการกลัน่ตวั ทาํใหเ้กดิเป็น
หมอกและไม่สามารถมองเห็นสภาพภายในห้องเยน็ได้ ก๊าซแอมโมเนียที่สะสมอยู่ภายในห้องทําให้
พนักงานซึง่ไม่ไดส้วมชุดและอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัไม่สามารถทนอยู่ไดอ้กีต่อไป คนงานทีย่งั
ปฏบิตังิานอยูใ่ชเ้พยีงหน้ากากทีม่ตีวักรองซึง่ทนอยูไ่ดไ้ม่นานและไดถ้อยออกจากหอ้งเยน็ไป จากนัน้จงึ
เรยีกหน่วยกูภ้ยัทีม่อุีปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัครบถว้น  

เมือ่เจา้หน้าทีกู่ภ้ยัมาถงึ กไ็ดร้บัแจง้วา่การรัว่ไหลไดร้บัการควบคุมและปิดแยกระบบไวแ้ลว้ และ
ไม่มกีารรัว่ไหลของก๊าซแอมโมเนียอกี แต่ยงัอาจมก๊ีาซแอมโมเนียหลงเหลืออยู่ในหอ้งเยน็ แต่ยงัไม่
สามารถเปลี่ยนวาล์วที่ร ัว่ไดเ้พราะไม่มอุีปกรณ์ช่วยหายใจ เจา้หน้าที่กู้ภยัจงึได้ฉีดน้ําเป็นฝอยภายใน
หอ้งเยน็เพีอ่ดดูซบัก๊าซแอมโมเนีย และทาํการตดิตัง้พดัลมดดูอากาศออกเพือ่ชว่ยระบายก๊าซแอมโมเนีย 
หลงัจากนัน้ไดห้ารอืกนัและตดัสนิใจเขา้ไปในหอ้งโดยมชีุดคุม้ครองความปลอดภยั Level A  

ในการระงบัเหตุครัง้น้ีคอืขบัรถยกชนิดไฟฟ้าเขา้ไปเพื่อเปลีย่นวาลว์ที ่Evaporator ซึง่อยูส่งูจาก
พืน้ 17 ฟุต แต่พืน้ภายในหอ้งเยน็นัน้ลื่นมาก ทําใหร้ถยกไถลไปกระทบกบักําแพงและเกดิระเบดิขึน้
ทันที เจ้าหน้าที่คนหน่ึงไม่สามารถหนีออกมาได้และไม่สามารถถอดชุดป้องกันที่กําลังไหม้ไฟได ้
สถานการณ์ช้ีให้เห็นว่าก๊าซแอมโมเนียท่ีร ัว่ไหลอยู่ในห้องไม่ได้ลดลงจากการปฏิบติังานของ
พนักงานคลงัห้องเยน็ เจ้าหน้าท่ีกู้ภยักไ็ม่ทราบระดบัความเข้มข้นของกา๊ซท่ีร ัว่ไหล ซ่ึงเพ่ิมขึ้น
ถึงระดบัขีดจาํกดัล่างช่วงการระเบิดได้  

                                                 
1 ทีม่า: Klem TJ; Summary Investigation Report, Cold Storage Building Fire, Shreveport, Louisiana, NFPA, September 1984 
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ผลจากการเกิดอบุติัเหต ุ  
มเีจา้หน้าทีกู่ภ้ยัเสยีชวีติ 1 คนจากแผลไหมร้ะดบั 3 เป็นบรเิวณกว่า 97% ของร่างกาย และ

เจา้หน้าทีกู่ภ้ยัอกี 1 คน บาดเจบ็สาหสัจากแผลไหมร้ะดบั 3 ประมาณ 50% ของรา่งกายและแผลไหม้
ระดบั 2 อกีประมาณ 20% ของรา่งกาย ไมม่รีายงานผลความเสยีหายของคลงัสนิคา้หอ้งเยน็ 

ข้อสนันิษฐานและผลจากการค้นหาสาเหต ุ
1. สาเหตุการรัว่จากวาลว์ที ่Evaporator เกดิจากการเสือ่มสภาพของอุปกรณ์  
2. การใชค้ารบ์อนไดออกไซดใ์นการดูดซบัแอมโมเนียน่าจะไดผ้ลดสีําหรบัดูดซบัก๊าซแอมโมเนีย

ปรมิาณน้อย แต่ไม่เหมาะสมสาํหรบัการรัว่ไหลปรมิาณมากๆ และทําใหเ้กดิหมอกสขีาว ปิดบงั
ทศันวสิยัภายในหอ้งเยน็ ทาํใหไ้มส่ามารถมองเหน็สภาพภายในหอ้งเยน็ในขณะปฏบิตักิารระงบั
เหตุฉุกเฉิน 

3. ขาดอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัทีเ่หมาะสมและเพยีงพอสาํหรบักรณีฉุกเฉิน ทาํใหพ้นกังาน
คลงัหอ้งเยน็ยกเลกิการซ่อมเปลีย่นวาลว์ทีย่งัร ัว่อยู ่ 

4. เจา้หน้าทีกู่ภ้ยัประเมนิสถานการณ์ผดิเน่ืองจากไดร้บัขอ้มูลทีค่ลาดเคลื่อน โดยทีพ่นักงานคลงั
หอ้งเยน็แจง้การปิดแยกระบบก๊าซแอมโมเนียกบัผลการซ่อมวาล์วแล้ว โดยเขา้ใจว่าไม่มกีาร
รัว่ไหลของก๊าซแอมโมเนียอกี แต่ในความเป็นจรงิการรัว่ไหลของก๊าซแอมโมเนียยงัคงมอียูอ่ยา่ง
ต่อเน่ืองและสะสมในหอ้งเยน็ ประกอบกบัอุณหภมูขิองหอ้งเยน็เพิม่สงูขึน้ 

5. เจ้าหน้าที่กู้ภยัไม่ได้ตรวจวดัปรมิาณความเขม้ข้นของแอมโมเนีย ตลอดจนความเขา้ใจ
คลาดเคลื่อนเรื่องก๊าซแอมโมเนียไม่ก่อให้เกิดการระเบิด ซึ่งอาจเป็นการประเมินจาก
สถานการณ์ที่อยู่ในที่เปิด อากาศระบายได ้ไม่เกดิการสะสมของก๊าซแอมโมเนียที่ทําใหค้วาม
เขม้ขน้ของแอมโมเนียสงูขึน้จนถงึระดบัขดีจาํกดัล่างของชว่งการระเบดิ 

6. การระเบดิเกดิจากก๊าซแอมโมเนียที่ร ัว่ไหลอยู่ในอาคารปิดมคีวามเขม้ขน้ถงึขดีจํากดัล่างช่วง
การระเบดิได ้(LEL =16%) และมปีระกายไฟมาจากการปฏบิตังิานของรถยกไฟฟ้า 

มาตรการป้องกนั 
1. ตอ้งทาํการซ่อมเปลีย่นวาลว์ทีช่าํรุดทนัท ีแทนทีจ่ะคอยถงึ 3 วนั และปล่อยใหม้กีารรัว่ไหลอยา่ง

ต่อเน่ือง 
2. ต้องมีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานและกรณีฉุกเฉินที่เหมาะสมและ

ครบถว้น  
3. ควรมอุีปกรณ์ตรวจวดัระดบัความเขม้ขน้ของก๊าซแอมโมเนียในอากาศ 
4. ควรมกีารประเมนิความเสี่ยงของสถานประกอบการในกรณีเกี่ยวกบัก๊าซแอมโมเนียรัว่ไหล

โดยเฉพาะในหอ้งเยน็ทีเ่ป็นระบบปิด ไมม่รีะบบการระบายอากาศทีด่ ี 
5. ควรมกีารทบทวนและซ้อมแผนฉุกเฉิน โดยเฉพาะอย่างยิง่แผนฉุกเฉินสําหรบักรณีที่มีการ

รัว่ไหลของก๊าซแอมโมเนียปรมิาณมากและกรณเีกดิเพลงิไหม ้ 
6. ควรมรีะบบการระบายอากาศในกรณฉุีกเฉิน เพือ่ระบายก๊าซไวไฟออกจากหอ้งในระบบปิด 
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บทท่ี 1 
กระบวนการผลิตและอตุสาหกรรมท่ีมีการใช้แอมโมเนีย 

 
แอมโมเนีย เป็นสารเคมพีืน้ฐานทีม่ปีระโยชน์อย่างมากและมกีารใชอ้ย่างแพร่หลายทัง้ในภาค

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ในขณะเดยีวกนัการใชง้าน การจดัเกบ็ และการขนส่งแอมโมเนียกอ็าจ
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อชวีติ ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้มได ้หากขาดความระมดัระวงั 

 
1.1 กระบวนการผลิตแอมโมเนีย 

ประเทศไทยไมม่กีารผลติแอมโมเนีย ตอ้งนําเขา้จากต่างประเทศโดยทางเรอื วตัถุดบิหลกัในการ
ผลติแอมโมเนียในต่างประเทศ คอื ไฮโดรเจนจากสารประกอบไฮโดรคารบ์อน จากก๊าซธรรมชาต ิถ่านหนิ 
หรอืน้ํามนั และไนโตรเจนจากอากาศ โดยมกีระบวนการผลติตามลาํดบัดงัน้ี 

 
1.1.1 การผลิตแอมโมเนียแบบ Steam reforming จากสารประกอบไฮโดรคารบ์อนเบา 

ยกตวัอยา่งเชน่ ก๊าซธรรมชาตทิีม่ก๊ีาซมเีทนเป็นองคป์ระกอบนํามาผา่นกระบวนการดงัน้ี  
1) Feedstock desulfurization เป็นกระบวนการแยกซลัเฟอรอ์อกจากวตัถุดบิโดย

สารประกอบซลัเฟอรจ์ะถูกดดูซบัโดย Zinc oxide (ZnO) ไดเ้ป็น Zinc sulfide 
(ZnS) ก๊าซธรรมชาตทิี่ผ่านกระบวนการ Desulfurization แลว้จะมซีลัเฟอร์
เหลอือยูน้่อยกวา่ 0.1 ppm  

2) Primary reforming เป็นกระบวนการผลติ Synthesis gas ซึ่งไดแ้ก่ 
คารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) และ ไฮโดรเจน (H2) ขัน้ทีห่น่ึง โดยใหค้วามรอ้นและ
ไอน้ํา ขัน้ตอนน้ีก่อใหเ้กดิ Synthesis gas ประมาณ 30-40% และกําจดั
คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) และ ซลัเฟอรไ์ด
ออกไซด ์(SO2) ออกไปไดบ้างสว่น 

3) Secondary reforming เป็นกระบวนการผลติ Synthesis gas ขัน้ทีส่องโดยเพิม่
ความรอ้นและอากาศ สามารถเปลีย่นไฮโดรคารบ์อนไปไดม้ากกวา่ 99%  

4) Shift conversion เป็นกระบวนการเปลี่ยนคาร์บอนมอนอกไซด์ ใหเ้ป็น
คารบ์อนไดออกไซด ์ 

5) CO2 removal เป็นกระบวนการกาํจดัคารบ์อนไดออกไซด ์โดยความรอ้น 
6) Methanation กระบวนการกาํจดัคารบ์อนมอนอกไซด ์และคารบ์อนไดออกไซด ์ 

ทีเ่หลอือยูเ่ลก็น้อยโดยเปลีย่นใหเ้ป็นมเีทน  
7) Synthesis gas compression เป็นกระบวนการเตรยีมก่อนเขา้สู่กระบวนการ

สงัเคราะหแ์อมโมเนีย 



คูม่อืการจดัการสารเคมอีนัตรายสงู  แอมโมเนีย (Ammonia) 

12   กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

8) Ammonia synthesis เป็นการสงัเคราะหแ์อมโมเนียทีค่วามดนั 100-250 บาร ์
และทีอุ่ณหภมู ิ350 - 550 oC โดยมนิีเกลิออกไซดเ์ป็นตวัเรง่ปฏกิริยิา ดงัสมการ 

 
N2  +  3H2                2NH3 

การผลติแอมโมเนียสว่นใหญ่เป็นกระบวนการ Steam reforming แสดงดงัรปูที ่1-1 

Steam reforming process 

 
รปูที ่1-1 ผงักระบวนการผลติแอมโมเนียแบบ Steam reforming 

 

1.1.2 กระบวนการผลิตแอมโมเนียแบบ Partial oxidation จากไฮโดรคารบ์อนหนัก เช่น 
ถ่านหนิ น้ํามนัเตา เป็นตน้ ซึง่มกีระบวนการผลติตามลาํดบัดงัน้ี 

1) Gasification เป็นกระบวนการผลิต Synthesis gas ซึ่งได้แก่ 
คารบ์อนมอนอกไซด ์และ ไฮโดรเจน (H2) จากไฮโดรคารบ์อนหนกั โดยปฏกิริยิา 
Partial oxidation 

NiO 
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2) Soot removal/recovery เป็นกระบวนการกําจดัคารบ์อนทีเ่กดิจากการเผาไหม้
สารไฮโดรคารบ์อน  

3) Sulfur removal/recovery เป็นกระบวนการกาํจดัสารประกอบซลัเฟอรใ์นวตัถุดบิ 
4) Shift conversion เป็นกระบวนการเปลี่ยนคาร์บอนมอนอกไซด์ ใหเ้ป็น

คารบ์อนไดออกไซด ์และไฮโดรเจน 
5) CO2 removal เป็นกระบวนการกาํจดัคารบ์อนไดออกไซดโ์ดยความรอ้น 
6) Liquid N2 wash เป็นกระบวนการเพิม่ปรมิาณไนโตรเจนใหเ้หมาะสมกบัปรมิาณ

ของไฮโดรเจน (H2)  
7) Compression เป็นกระบวนการเตรยีมก่อนการสงัเคราะหแ์อมโมเนีย 
8) Ammonia synthesis เป็นกระบวนการสงัเคราะหแ์อมโมเนีย โดยเพิม่ความดนั

และอุณหภมู ิ

ตวัอยา่งกระบวนการผลติแอมโมเนียแบบ Partial oxidation ของน้ํามนัเตาหนกั (Heavy 
fuel Oil) หรอื Vacuum residue ตามผงักระบวนการผลติแสดงดงัรปูที ่1-2 

 

Partial Oxidation Process 
 

 
รปูที ่1-2 ผงักระบวนการผลติแอมโมเนียแบบ Partial oxidation 
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1.2 อตุสาหกรรมท่ีมีการใช้แอมโมเนีย  

แอมโมเนียมปีระโยชน์สามารถนํามาใชใ้นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองมากมาย ในภาคเกษตรกรรมทัว่โลก
จะใชแ้อมโมเนีย 85% ในการผลติปุ๋ ย เช่น ปุ๋ ยยูเรยี ปุ๋ ยแอมโมเนียมไนเตรต เป็นต้น แต่สําหรบัใน
ประเทศไทยยงัไม่มกีารผลติแอมโมเนียต้องนําเขา้จากต่างประเทศโดยทางเรอื จงึไม่มกีารผลติปุ๋ ยจาก
แอมโมเนียโดยตรง แอมโมเนียทีนํ่าเขา้จงึถูกใชเ้พือ่อุตสาหกรรมและประโยชน์อยา่งอื่น 

  
1.2.1 ปริมาณการใช้แอมโมเนียในแต่ละประเภทอตุสาหกรรม 

สดัสว่นของการใชแ้อมโมเนียในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทยแสดงดงัรปูที ่1-3 

 

 
 

รปูที ่1-3 สดัสว่นการใชแ้อมโมเนียในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทย 
1
 

                                                 
1 ทีม่า : จากการสาํรวจของทีป่รกึษา  เดอืนมนีาคม 2553 
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1.2.2 อตุสาหกรรมต่อเน่ืองและประโยชน์จากแอมโมเนีย  

แอมโมเนียสามารถนํามาใชใ้นกระบวนการผลติ แสดงดงัรปูที ่1-4 

 

 

รปูที ่1-4 ผงัแสดงอุตสาหกรรมต่อเน่ืองและการใชป้ระโยชน์จากแอมโมเนีย 
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1.2.3 ตวัอย่างกระบวนการผลิตท่ีมีการใช้แอมโมเนีย 
 
1.2.3.1 การผลิตผงชรูส  

ผงชูรสมสีูตรทางเคมดีงัน้ี C5H8NNaO4 เกิดจากกากน้ําตาลหรอืแป้งมนัสําปะหลงั โดย
แอมโมเนียถูกนําไปใชเ้ป็นแหล่งไนโตรเจนใหก้บัการเจรญิเตบิโตของจุลนิทรยีใ์นกลุ่ม Brevibacterium 
Lactofermentum ในกระบวนการย่อยสลายน้ําตาลจากแป้งมนัสําปะหลงัหรอืกากน้ําตาล ตวัอย่าง
กระบวนการผลติผงชรูสจากแป้งมนัสาํปะหลงัหรอืกากน้ําตาลแสดงดงัรปูที ่1-5  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่1-5 ตวัอยา่งกระบวนการผลติผงชรูสจากแป้งมนัสาํปะหลงัหรอืกากน้ําตาล 

แป้งมนัสาํปะหลงัหรอืกากน้ําตาล 

น้ําตาลกลโูคส 

แอมโมเนียมกลตูาเมต 

กรดกลตูามคิ 

สารละลายผงชรูส 

สารละลายผงชรูสใส 

ผลกึผงชรูส 

แอมโมเนียหรอืยเูรยี 

กรดไฮโครคลอรคิ/กรดซลัฟิวรกิ 

โซเดยีมไฮดรอกไซด ์

ถ่านกมัมนัต ์

กระบวนการยอ่ยสลายแป้ง 

กระบวนการหมกั 

กระบวนการเปลีย่นแปลงทางเคม ี

กระบวนการเปลีย่นแปลงทางเคม ี

กระบวนการฟอกส ี

กระบวนการตกผลกึ 

เอน็ไซม ์
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1.2.3.2 การผลิตคาโปรแลคตมั  

คาโปรแลคตมัมสีตูรทางเคมวี่า C6H11NO เป็นวตัถุดบิในการผลติไนลอน-6 (Nylon-6) ซึง่ใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ อุปกรณ์การประมง และพลาสติกในชิ้นส่วนยานยนต ์
กระบวนการผลติคาโปรแลคตมัเป็นกระบวนการโพลเีมอไรเซชนัเชงิซอ้น (Complex polymerization 
process) โดยมวีตัถุดบิหลกั คอื แอมโมเนีย กรดซลัฟิวรกิหรอืโอเลีย่ม ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์และไซโคล
เฮกเซน (Cyclohexane) โดยมกีระบวนการผลติดงัรปูที ่1-6 ซึง่มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

1. แอมโมเนีย  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และอากาศ  ทําปฏิกิริยาได้ไฮดรอกซิลเอมีน 
(Hydroxylamine) 

2. ไซโคลเฮกเซน ทาํปฏกิริยิาออกซเิดชนักบัอากาศ ไดไ้ซโคลเฮกซาโนน (Cyclohexanone)  
3. กรดซลัฟิวรกิหรอืโอเลีย่ม ไฮดรอกซลิเอมนี และไซโคลเฮกซาโนน ทาํปฏกิริยิาไดค้าโปรแลคตมั

และแอมโมเนียมซลัเฟต ซึง่เป็นผลติภณัฑร์ว่ม (Co-product) โดยใชใ้นอุตสาหกรรมปุ๋ ย 
4. คาโปรแลคตมัถูกเตมิดว้ยสารเตมิแต่ง ไดไ้นล่อน-6  
 

 

 

รปูที ่1-6 ตวัอยา่งกระบวนการผลติคาโปรแลคตมั 
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1.2.3.3 การผลิตน้ํายางข้น  
แอมโมเนียใชใ้นการรกัษาสภาพน้ํายางสดใหไ้ดม้าตรฐานการผลติตามลาํดบัดงัน้ี 

1. ป ัน่แยกน้ํายางสดโดยใชเ้ครื่องป ัน่แยกแบบหนีศูนยก์ลาง (Centrifuge) จนไดน้ํ้ายางขน้ทีม่ี

สดัสว่นเน้ือยางประมาณ 60% 

2. ปรบัสมบตัขิองน้ํายางขน้ใหไ้ดต้ามมาตรฐานดว้ยแอมโมเนีย ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

2.1 HA Latex (High Ammonia Latex) ซึง่มสีว่นผสมแอมโมเนียประมาณ 0.7% น้ํา

ยางขน้ชนิดน้ีถูกใชเ้ป็นวตัถุดบิผลติถุงมอื ลกูโปง่ ถุงยางอนามยั 

2.2 LA Latex (Low Ammonia Latex) ซึง่มสีว่นผสมแอมโมเนียประมาณ 0.2% โดยถูก

ใชเ้ป็นวตัถุดบิสาํหรบัการผลติยางฟองน้ํา 

กระบวนการผลติน้ํายางขน้ แสดงไวใ้นรปูที ่1-7 

 

 
 

รปูที ่1-7 ตวัอยา่งกระบวนการผลติน้ํายางขน้ 
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บทท่ี 2 
สมบติัของแอมโมเนีย 

 
แอมโมเนียทีอุ่ณหภมูแิละความดนัปกตจิะมสีถานะเป็นก๊าซไมม่สี ีมกีลิน่ฉุนรุนแรง ซึง่ทาํใหเ้กดิ

การระคายเคอืงได ้แต่ถา้อยูภ่ายใตค้วามดนัและอุณหภมูติํ่าจะมสีถานะเป็นของเหลว ทีอุ่ณหภมู ิ-33.4 oC 
แอมโมเนียจะเสถียรที่อุณหภูมปิกติ แต่จะสลายตวัใหไ้นโตรเจนและไฮโดรเจนที่อุณหภูมสิูง

ตัง้แต่ 450 - 500 oC ทีค่วามดนับรรยากาศ 
 
2.1 สมบติัทางกายภาพ 

แอมโมเนีย สามารถดาํรงอยูไ่ดท้ัง้ในสภาพของก๊าซและก๊าซเหลวภายใตค้วามดนั มน้ํีาหนกัเบา
กว่าอากาศ สามารถละลายน้ําไดด้ ีก๊าซแอมโมเนียจะรวมตวักบัความชืน้ในอากาศ ทาํใหเ้กดิเป็นหมอก
ควนัสขีาวของแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์ซึ่งหนักกว่าอากาศ ดงันัน้เมื่อแอมโมเนียรัว่ไหลในอากาศจงึมี
ทัง้แอมโมเนียที่เบาและหนักกว่าอากาศอยู่ปะปนกนั สมบตัิทางกายภาพของแอมโมเนียแสดงไว้ใน
ตารางที ่2-1  

 
ตารางที ่2-1 สมบตัทิางกายภาพของแอมโมเนีย 

สถานะและสภาพปรากฏ ก๊าซ ไมม่สี ี
กลิน่ กลิน่ฉุนรนุแรง 
น้ําหนกัโมเลกุล 17.03 
จุดหลอมเหลว/จุดเยอืกแขง็ -77.7 oC   
จุดเดอืด -33.4 oC
อุณหภมูทิีลุ่กตดิไฟไดเ้อง 677.4 oC  
อุณหภมูวิกิฤต ิ 132.4 oC 
ขดีจาํกดัการระเบดิ ขดีจาํกดัล่าง (Lower Explosive Limit; LEL) = 16% 

ขดีจาํกดับน (Upper Explosive Limit; UEL) = 25% 
ความถ่วงจาํเพาะ (น้ํา = 1) 0.6819 (ทีอุ่ณหภมู ิ-33.4 oC) 
ความหนาแน่นไอสมัพทัธ ์(อากาศ = 1) 0.579 
ความสามารถในการละลายน้ํา ละลายน้ําไดด้มีาก ที ่60 กรมัต่อน้ํา 100 กรมั ทีอุ่ณหภูม ิ

15 oC ความดนั 1 บรรยากาศ 
ความดนัไอ 5,900 มลิลเิมตร ปรอท ทีอุ่ณหภมู ิ20 oC 
อตัราการขยายตวั ก๊าซ : ของเหลว  850 : 1 
คา่ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) 11.6  
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2.2 สมบติัทางเคมี  
2.2.1  แอมโมเนียมสีมบตัเิป็นด่าง ทําปฏกิริยิากบักรดจะไดเ้กลอื เช่น ทําปฏกิริยิากบักรด

ไฮโดรคลอรกิ จะไดแ้อมโมเนียมคลอไรด ์ทาํปฏกิริยิากบักรดไนตรกิ จะไดแ้อมโมเนียมไนเตรท 
เป็นตน้  

2.2.2 ในกรณีที่ใส่ผงลิเทียมไนไตรด์ลงในแอมโมเนียเหลว แอมโมเนียจะแตกตัวได้ เอไมด ์
(NH2−) ไอออน ทําใหเ้กดิเป็นสารละลายลเิทยีมเอไมด ์ซึง่มสีมบตัเิป็นกรดทีอ่่อนมาก 
ดงัสมการ:   

  Li3N (solid) + 2NH3 (liquid) → 3Li+ (amorphous) + 3NH2− (amorphous) 

2.2.3 การทําปฏิกิริยาแล้วได้สารอื่น เช่น ทําปฏิกิริยากับคลอโรมีเทน ได้เมทิลเอมีน ทํา
ปฏกิริยิากบักรดคารบ์อกไซลกิ ไดส้ารประกอบเอไมด ์เป็นตน้ 

2.2.4 สารเคมทีีไ่ม่สามารถเกบ็ร่วมกบัแอมโมเนีย (Incompatible substances)1 และการ
เกดิปฏกิริยิา แสดงในตารางที ่2-2 

 
ตารางที ่2-2 สารเคมทีีไ่มส่ามารถเกบ็รว่มกบัแอมโมเนียและปฏกิริยิาทีเ่กดิ  

สาร ปฏิกิริยา 
Acids เกดิปฏกิริยิารนุแรง  

(Violent reaction) 
Aldehydes อาจเกดิการควบแน่นพรอ้มคายความรอ้นทีร่นุแรง 

(May undergo violent exothermic condensation) 
Alkali Metals เกดิเป็นโลหะไฮดราไซดท์ีร่ะเบดิได ้

(Forms explosive metal hydrazides) 
Alkaline Oxides อาจเกดิการควบแน่นพรอ้มคายความรอ้นทีร่นุแรง 

(May undergo violent exothermic condensation) 
Aluminum อาจเกดิการกดักรอ่น  

(May be corrosive) 
Amides อาจเกดิปฏกิริยิารนุแรง  

(Possible violent reaction) 
Arsine เกดิปฏกิริยิาไดอ้ยา่งรวดเรว็กบัแอมโมเนียเหลว  

(Vigorous reaction with the liquid) 
Boron เมือ่ไดร้บัความรอ้นจะเกดิปฏกิริยิารนุแรงพรอ้มใหก๊้าซไฮโดรเจน 

(Incandescent reaction with release of hydrogen gas when 
heated) 

                                                 
1 ทีม่า: สาํนกัควบคุมวตัถุอนัตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (แปลภาษาไทยโดยทีป่รกึษาโครงการ) 
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สาร ปฏิกิริยา 
Boron Halides เกดิปฏกิริยิารนุแรง  

(Violent reaction) 
Calcium เกดิปฏกิริยิาคายความรอ้นคอ่นขา้งรนุแรง  

(Exothermic reaction which may become incandescent) 
Carbon Monoxide ทาํปฏกิริยิากบัแอมโมเนียเหลวใหส้ารทีร่ะเบดิได ้ 

(Forms explosive product with the liquid) 
Chloric Acid ใหส้ารประกอบซึง่ระเบดิได ้ 

(Formation of explosive compound) 
Chlorine Azide ใหส้ารประกอบซึง่ระเบดิได ้ 

(Formation of explosive compound) 
Chlorine Monoxide ใหส้ารผสมซึง่ระเปิดได ้ 

(Explosive mixture) 
Chlorites ใหส้ารประกอบซึง่ไวต่อการสัน่สะเทอืน  

(Forms shock-sensitive compound) 
Chloroformanidinum Nitrate เกดิปฏกิริยิารนุแรง  

(Violent reaction) 
1-Chloro-2,4-Dinitrobenzene เกดิปฏกิริยิารนุแรงและอาจเกดิระเบดิ  

(Violent reaction with possible explosion) 
2-Chloronitrobenzene เกดิปฏกิริยิารนุแรง  

(Violent reaction) 
Chlorosilane อาจเกดิสารประกอบซึง่ตดิไฟไดเ้อง  

(May form spontaneously flammable compound) 
Chromium Trioxide (Chromic 
Anhydride) 

เกดิปฏกิริยิาออกซเิดชนัทีค่ายความรอ้นคอ่นขา้งรนุแรง  
(Exothermic oxidation with possible incandescence) 

Chromyl Chloride เกดิปฏกิริยิารนุแรงซึง่อาจลุกไหมไ้ด ้ 
(Incandescent reaction with possible ignition) 

Coatings ทาํใหเ้สยีหาย  
(Attacks) 

Copper อาจเกดิการกดักรอ่น  
(May be corrosive) 

Diamineboronium 
Heptahydrotetraborate 

เกดิปฏกิริยิาสลายตวัอยา่งรนุแรง  
(Violent decomposition) 

Diborane เกดิการลุกไหมไ้ด ้(Ignition) 
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สาร ปฏิกิริยา 
1,2-Dichloroethane อาจระเบดิไดเ้มือ่สมัผสักบัก๊าซเหลว 

 (May explode on contact with the liquefied gas) 
Dimethyl Sulfate เกดิปฏกิริยิารนุแรง  

(Violent reaction) 
Germanium Derivatives อาจระเบดิได ้ 

(Possible explosion) 
Halogens เกดิปฏกิริยิารนุแรงและอาจเกดิสารประกอบทีร่ะเบดิได ้ 

(Violent reaction with possible formation of explosive 
compound) 

Heavy Metals and 
Compounds 

อาจทาํใหเ้กดิสารประกอบทีร่ะเบดิได ้ 
(May form compounds which are explosive when dry) 

Hexachloromelamine การเกดิไฟและระเบดิได ้ 
(Fire and explosion hazard) 

Hydrazine เกดิเป็นโลหะไฮดราไซดท์ีร่ะเบดิได ้ 
(Forms explosive metal hydrazides) 

Hydrogen Bromide เกดิปฏกิริยิาไดอ้ยา่งรวดเรว็  
(Vigorous reaction) 

Hypochlorous Acid เกดิระเบดิไดเ้มือ่สมัผสั  
(Explodes on contact) 

Sodium ทาํปฏกิริยิากบัแอมโมเนียเหลวใหส้ารทีร่ะเบดิได ้ 
(Forms explosive product with the liquid) 

Sodium Nitrite ใหแ้อมโมเนียไนเตรตทีไ่วต่อปฏกิริยิาและระเบดิได ้ 
(Produces explosive, reactive solid) 

Stibine ระเบดิเมือ่ไดร้บัความรอ้น  
(Explosion on heating) 

Sulfur Compounds อาจใหส้ารซึง่ระเบดิได ้ 
(May form explosive product) 

Tellurium Halides ใหส้ารประกอบซึง่ระเบดิได ้ 
(Forms explosive compound) 

Tetramethylammonium Amide ระเบดิและสลายตวั  
(Explosive decomposition) 
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2.3 อนัตรายของแอมโมเนีย 
แอมโมเนีย จดัเป็นสารที่มคีวามเป็นพษิสูง เป็นอนัตรายต่ออวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น 

ดวงตา ผวิหนัง ระบบทางเดนิหายใจ การสดูดมแอมโมเนียเขา้ไปจะทําใหร้ะคายเคอืงจมกูและคอ หาก
ไดร้บัปรมิาณมาก ๆ จะทาํใหห้ายใจตดิขดั เจบ็หน้าอก หลอดลมบบีเกรง็ ปอดบวมได ้การสมัผสัผวิหนงั
จะทาํใหเ้กดิผืน่แดง ปวด ผวิหนงัอกัเสบ หากสมัผสัแอมโมเนียในสถานะของเหลว จะทาํใหเ้กดิแผลไหม้
จากความเยน็จดั (Cold burn) กดักรอ่น เมื่อกระเดน็เขา้ตาอาจตาบอดได ้การสมัผสัแอมโมเนียในระยะ
เวลานาน ๆ จะทาํใหเ้ป็นโรคทางเดนิหายใจ  
 
2.4  การจาํแนกประเภทความเป็นอนัตราย ฉลาก และข้อมูลความปลอดภยัสารเคมี ตาม

ระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 
Chemicals) 
การจาํแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมตีามระบบ GHS เป็นระบบทีใ่ชจ้าํแนกและสือ่สาร 

ความเป็นอนัตรายให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัว่โลก ประกอบด้วย การใช้รูปสญัลกัษณ์ คําสญัญาณ 
ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตรายและขอ้ควรระวงั 
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2.4.2 ตวัอย่างฉลาก แอมโมเนีย แอนไฮดรสั ตามระบบ GHS 
การจาํแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมตีามระบบ GHS เป็นระบบทีใ่ชจ้าํแนกและสื่อสาร

ความเป็นอนัตรายให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัว่โลก ประกอบด้วย การใช้รูปสญัลกัษณ์ คําสญัญาณ 
ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตรายและขอ้ควรระวงั รวมถงึระบุบรษิทัผูจ้าํหน่าย 
 

ตวัอย่างฉลาก แอมโมเนีย แอนไฮดรสั (Ammonia anhydrous) 

แอมโมเนีย แอนไฮดรสั (Ammonia Anhydrous) 
CAS Number 7664-41-7 

UN No. 1005 

การบ่งช้ีสาร 

 

รปูสญัลกัษณ์ 

อนัตราย คาํสญัญาณ 

ความเป็นอนัตราย 
‐ ก๊าซไวไฟ 
‐ ก๊าซบรรจุภายใตค้วามดนั อาจระเบดิไดเ้มือ่ไดร้บัความรอ้น 
‐ เป็นอนัตรายเมื่อกลนืกนิ และหายใจเขา้ไป 
‐ ทาํใหผ้วิหนงัไหมอ้ยา่งรนุแรง และทาํลายดวงตาอยา่งรนุแรง 
‐ อาจทาํใหเ้กดิอาการแพห้รอืหอบหดื หรอืหายใจลาํบากเมือ่หายใจเขา้ไป 
‐ มขีอ้สงสยัวา่อาจเกดิความผดิปกตต่ิอพนัธุกรรม 
‐ ทาํอนัตรายต่อระบบทางเดนิหายใจ 
‐ เป็นพษิรา้ยแรงต่อสิง่มชีวีติในน้ํา 

ข้อความแสดง
ความเป็น
อนัตราย 

ข้อควรระวงั  
‐ ควรไดร้บัคาํแนะนําเฉพาะก่อนการใชง้าน 
‐ หา้มใชง้านหากยงัไมไ่ดอ่้านหรอืเขา้ใจขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั 
‐ เกบ็ใหห้า่งจากความรอ้น ประกายไฟ เปลวไฟ 
‐ หา้มหายใจก๊าซหรอืไอของสารเขา้ไป 
‐ ปิดภาชนะบรรจุใหแ้น่น 
‐ ลา้งสารออกดว้ยน้ําจาํนวนมากเมือ่สมัผสั 
‐ ใชง้านในทีเ่ปิด ระบายอากาศไดด้ ี
‐ หา้มนําเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนสารไปใชน้อกสถานทีท่าํงาน 
‐ หา้มปลอ่ยสารออกสูบ่รรยากาศหรอืแหลง่น้ํา  
‐ สวมชุดและอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคล ชุดป้องกนัสารเคม ีถุงมอืกนัสารเคม ี

แวน่ครอบตากนัสารเคม ีรองเทา้กนัสารเคม ีอุปกรณ์ปกป้องทางเดนิหายใจชนิดป้องกนั
สารเคม ี 

ข้อความแสดง 
ข้อควรระวงั 

การปฐมพยาบาล 
- ถา้หายใจเขา้ไป  ใหเ้คลื่อนยา้ยออกจากบรเิวณทีไ่ดร้บัสาร ไปทีท่ีม่อีากาศถ่ายเทสะดวก 

ข้อมลูการปฐม
พยาบาล 
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ถ้าหายใจลําบากให้ใชอุ้ปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมทีี่ครอบใหอ้ากาศแบบวาล์วทางเดยีว หรอื
อุปกรณ์ช่วยหายใจอื่น ๆ ทีเ่หมาะสม หา้มผายปอดดว้ยวธิเีป่าปากแก่ผูบ้าดเจบ็หรอืหายใจ
เอาแอมโมเนียเขา้ไป รกัษารา่งกายใหอ้บอุ่น และนําสง่แพทย ์

- ถา้กนิหรอืกลนืเขา้ไป ใหบ้ว้นปากดว้ยน้ําและใหด้ื่มน้ํามาก ๆ หา้มกระตุน้ใหอ้าเจยีน และ
นําสง่แพทย ์

- ถา้สมัผสัถกูผวิหนงั ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนออกรวมทัง้สิง่ของเครือ่งประดบั ถา้เป็นน้ําแขง็ ให้
ชาํระลา้งเสือ้ผา้และผวิหนงัดว้ยน้ําไหลผ่านปรมิาณมาก ๆ อยา่งน้อย 15 นาท ีถอดเสือ้ผา้ที่
ปนเป้ือนออก รกัษารา่งกายใหอ้บอุ่น และนําสง่แพทย ์

- ถา้สมัผสัถูกตา ลา้งตาทนัทดีว้ยน้ําไหลผ่านปรมิาณมาก ๆ โดยเปิดเปลอืกตาล่างและบน
อยา่งน้อย 30 นาท ีหรอืจนกวา่ไมม่สีารเคมเีหลอือยู ่และนําสง่แพทย ์

บรษิทั xxxxxxxxxxxxxx ทีอ่ยู ่xxxxxxxxxxxxxxx 
โทรศพัท ์xxxxxxxxxx โทรสาร xxxxxxxxxx 

รายละเอียดผู้จดั
จาํหน่าย 

 
2.4.3 ตวัอย่างข้อมลูความปลอดภยัของ แอมโมเนีย แอนไฮดรสั (Safety Data Sheet – SDS ) 

ข้อมูลความปลอดภัยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี ประกอบด้วย ข้อมูลความเป็นอันตราย 
มาตรการกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน เพื่อสื่อสารใหผู้เ้กีย่วขอ้งไดท้ราบถงึอนัตราย วธิกีารควบคุม การป้องกนั 
และการลดความเป็นอนัตราย โดยมอีงคป์ระกอบดงัน้ี 

 
ตวัอย่างข้อมลูความปลอดภยั แอมโมเนีย แอนไฮดรสั 

 

1. การบ่งช้ีสารเด่ียวหรือสารผสมและผูผ้ลิต (Identification of the substance or mixture 
and of the supplier) 

1.1 การบ่งชีผ้ลติภณัฑต์ามระบบ GHS (GHS product identifier) 
- ชื่อผลติภณัฑ ์ แอมโมเนีย แอนไฮดรสั 
- ชื่อทางเคม ี Ammonia Anhydrous 
- สตูรเคม ี NH3 
- ชื่อเรยีกอื่น Amfol, Nitro-sil, Spirits of Hartshorn, Ammoniac 
- CAS number 7664-41-7 

1.2 ขอ้แนะนําในการใชส้ารเคมแีละขอ้จาํกดัต่าง ๆ  
แอมโมเนีย แอนไฮดรสั เป็นสารที่ละลายน้ําได้ด ีมาก สามารถนําไปใช้ในการผลิต 

เช่น คาโปรแลคตมั ผงชรูส รกัษาสภาพน้ํายางขน้ สารทาํความเยน็ เป็นตน้ 
1.3 รายละเอยีดผูผ้ลติ   

ชื่อบรษิทั-ทีอ่ยู ่xxxxxxxxxx 
โทรศพัท ์xxxxxxxxxx 

1.4 หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน xxxxxxxxxx   
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2. การบง่ช้ีความเป็นอนัตราย (Hazards identification) 
2.1 จาํแนกประเภทตามระบบ GHS 

ความเป็นอนัตรายทางกายภาพ กลุ่มท่ี คาํสญัญาณ 
ก๊าซไวไฟ กลุ่ม 2 ระวงั 
ก๊าซภายใตค้วามดนั ก๊าซเหลว ระวงั 
ความเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ กลุ่มท่ี คาํสญัญาณ 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั   
 ทางปาก  กลุ่ม 4 ระวงั 
 ทางการหายใจ กลุ่ม 4 ระวงั 
การกดักรอ่นและระคายเคอืงต่อผวิหนงั กลุ่ม 1 อนัตราย 
การทาํลายดวงตาอยา่งรนุแรงและการระคายเคอืงต่อดวงตา กลุ่ม 1 อนัตราย 
การทาํใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพต่้อระบบทางเดนิหายใจ กลุ่ม 1 อนัตราย 
การทาํใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพต่้อผวิหนงั กลุ่ม 1 ระวงั 
การก่อใหเ้กดิการกลายพนัธุข์องเซลลส์บืพนัธุ ์ กลุ่ม 2 ระวงั 
ความเป็นพษิต่อระบบอวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง - กลุ่ม 1 อนัตราย 
 จากการรบัสมัผสัเพยีงครัง้เดยีว (ระบบทางเดนิหายใจ)   
ความเป็นพษิต่อระบบอวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง - กลุ่ม 1 อนัตราย 
 จากการรบัสมัผสัซํ้า (ระบบทางเดนิหายใจ)   
ความเป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม กลุ่มท่ี คาํสญัญาณ 
ความเป็นพษิเฉียบพลนัต่อสิง่แวดลอ้มในน้ํา กลุ่ม 1 ระวงั 

 
2.2 องคป์ระกอบฉลากตามระบบ GHS รวมถงึขอ้ควรระวงั (Precautionary statement) 

 
            อนัตราย 
ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย 
- ก๊าซไวไฟ 
- ก๊าซบรรจุภายใตค้วามดนั อาจระเบดิไดเ้มือ่ไดร้บัความรอ้น 
- เป็นอนัตรายเมือ่กลนืกนิ และหายใจเขา้ไป 
- ทาํใหผ้วิหนงัไหมอ้ยา่งรนุแรง 
- ทาํลายดวงตาอยา่งรนุแรง 
- อาจทาํใหเ้กดิอาการแพห้รอืหอบหดื หรอืหายใจลาํบากเมือ่หายใจเขา้ไป 
- มขีอ้สงสยัวา่อาจเกดิความผดิปกตต่ิอพนัธุกรรม 
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2.  การบง่ช้ีความเป็นอนัตราย (Hazards identification) (ต่อ) 

- ทาํอนัตรายต่อระบบทางเดนิหายใจ 
- เป็นพษิรา้ยแรงต่อสิง่มชีวีติในน้ํา 

ขอ้ควรระวงั  
‐ ควรไดร้บัคาํแนะนําเฉพาะกอ่นการใชง้าน 
‐ หา้มใชง้านหากยงัไมไ่ดอ้า่นหรอืเขา้ใจขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั 
‐ เกบ็ใหห้า่งจากความรอ้น ประกายไฟ เปลวไฟ 
‐ หา้มหายใจเอาก๊าซหรอืไอของสารเขา้ไป 
‐ ปิดภาชนะบรรจุใหแ้น่น 
‐ ลา้งสารออกดว้ยน้ําจาํนวนมากเมือ่สมัผสั 
‐ ใชง้านในทีเ่ปิด ระบายอากาศไดด้ ี
‐ หา้มนําเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนสารไปใชน้อกสถานทีท่าํงาน 
‐ หา้มปล่อยสารออกสูบ่รรยากาศหรอืแหล่งน้ํา  
- สวมชุดและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคล ชุดป้องกนัสารเคมี ถุงมือกนั

สารเคม ีแว่นครอบตากนัสารเคม ีรองเทา้กนัสารเคม ีอุปกรณ์ปกป้องทางเดนิหายใจชนิด
ป้องกนัสารเคม ี

รหสัความเสีย่ง (Risk phrases) 
 R10 สารไวไฟ 
 R23 เป็นพษิเมือ่สดูดม 
 R34 เกดิแผลไหมไ้ด ้
 R50 เป็นพษิมากต่อสิง่มชีวิติในน้ํา 
รหสัความปลอดภยั (Safety phrases) 
 S1/2 เกบ็ในสถานทีปิ่ดสนิท และพน้จากเดก็ 
 S9 เกบ็ในสถานทีท่ีม่อีากาศถ่ายเทด ี
 S16 เกบ็ใหห้า่งจากแหล่งทีม่สีารตดิไฟ หา้มสบูบุหรี ่
 S26 กรณทีีส่ารเขา้ตา ใหล้า้งออกทนัทดีว้ยน้ําปรมิาณมากๆ และไปพบแพทย ์
 S36/37/39 สวมเสือ้ผา้และถุงมอืทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนั และปกป้องบรเิวณตา/หน้า 
 S45 กรณเีกดิอุบตัเิหตุหรอืรูส้กึไมส่บาย ใหพ้บแพทยท์นัท ี(นําฉลากของสารไปดว้ย) 

 S61 หลกีเลีย่งการปล่อยสารสูส่ ิง่แวดลอ้ม ศกึษาคาํแนะนําเฉพาะจากขอ้มลูความ 
  ปลอดภยั 

 
3. องคป์ระกอบและข้อมลูเก่ียวกบัส่วนผสม (Composition / information on ingredients) 
3.1 ชื่อทางเคม ี(Chemical identity) และความเขม้ขน้ 

แอมโมเนีย แอนไฮดรสั 
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3. องคป์ระกอบและข้อมลูเก่ียวกบัส่วนผสม (Composition / information on ingredients) (ต่อ) 
3.2 ชื่อสามญั (Common name) และชื่อเรยีกอื่น (Synonym) 
 ชื่อสามญั  แอมโมเนีย แอนไฮดรสั  
 ชื่อเรยีกอื่น Amfol, Nitro-sil, Spirits of Hartshorn, Ammoniac 
3.3 สว่นประกอบสาํคญั 

ช่ือองคป์ระกอบ CAS Number ส่วนผสม 
1. แอมโมเนีย แอนไฮดรสั 7664-41-7  99.5 % 
2. น้ํา      0.5 % 

3.4 การบ่งชีด้ว้ยวธิอีื่นๆ 
หมายเลข CAS  : 7664-41-7 
หมายเลขสหประชาชาต ิ(UN number)  : 1005 

 หมายเลข EC (EINECS)   : 231-635-3  
 
4. มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures) 

การหายใจเขา้ไป ใหเ้คลื่อนยา้ยออกจากบรเิวณทีไ่ดร้บัสาร ไปทีท่ีม่อีากาศถ่ายเทสะดวก 
ถ้าหายใจลําบากใหใ้ช้อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมทีี่ครอบใหอ้ากาศแบบ
วาลว์ทางเดยีวหรอือุปกรณ์ช่วยหายใจอื่นทีเ่หมาะสม  หา้มผายปอดดว้ย
วธิเีป่าปากแก่ผูบ้าดเจบ็หรอืหายใจเอาแอมโมเนียเขา้ไป รกัษาร่างกาย
ใหอ้บอุน่ และนําสง่แพทย ์

การกนิหรอืกลนืเขา้ไป ให้บ้วนปากด้วยน้ําและใหด้ื่มน้ํามากๆ หา้มกระตุ้นให้อาเจยีน และรบี
นําสง่แพทย ์

การสมัผสัถูกผวิหนงั ถอดเสื้อผ้าที่ปนเป้ือนออกรวมถึงสิง่ของเครื่องประดบั ถ้าเสื้อผ้าเป็น
น้ําแข็ง ให้ชําระล้างเสื้อผ้าและผวิหนังด้วยน้ําไหลผ่านปริมาณมากๆ 
อย่างน้อย 15 นาท ี แลว้ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนออก รกัษาร่างกายให้
อบอุน่ และรบีนําสง่แพทย ์

การสมัผสัถูกตา ลา้งตาทนัทดีว้ยน้ําไหลผา่นปรมิาณมาก ๆ โดยเปิดเปลอืกตาล่างและบน
อยา่งน้อย 30 นาท ีหรอืจนกวา่ไมม่สีารเคมเีหลอือยู ่และนําสง่แพทย ์

 

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting measures) 
5.1 สารดบัเพลงิ 

- เพลงิไหมข้นาดเลก็ ใชผ้งเคมแีหง้ หรอื คารบ์อนไดออกไซด ์
- เพลงิไหมข้นาดใหญ่ ฉีดน้ําใหเ้ป็นฝอย หรอื ใชโ้ฟมดบัเพลงิ 

5.2 อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและขอ้ควรระวงัสาํหรบันกัผจญเพลงิ  
- เคลื่อนยา้ยทอ่บรรจุ (กรณเีคลื่อนยา้ยได)้ ออกจากบรเิวณเพลงิไหม ้หากทาํไดโ้ดยปลอดภยั 
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5. มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting measures) (ต่อ) 
- กรณเีพลงิไหมท้อ่บรรจุหรอืเกดิใกลก้บับรเิวณจดัเกบ็ทอ่บรรจุแอมโมเนีย 

 ดบัเพลงิจากระยะไกลทีส่ดุ หรอืใชห้วัฉีดน้ําชนิดทีไ่มต่อ้งใชค้นถอื หรอืใชแ้ท่นฉีดน้ําแทนฉีด
น้ําปรมิาณมากหล่อเยน็ทอ่บรรจุ จนกวา่เพลงิจะสงบ 

 หา้มฉีดน้ําโดยตรงไปยงัรอยรัว่หรอือุปกรณ์ระบายไอ 
 อยูใ่หไ้กลจากทอ่บรรจุทีถู่กไฟลุกทว่มอยู ่
 ทอ่บรรจุอาจระเบดิไดเ้มือ่ไดร้บัความรอ้นสงู 
 ทอ่บรรจุอดัความดนั เมือ่มรีอยฉีกขาดอาจพุง่ไปในทศิทางตรงขา้มกบัรรู ัว่ได ้

 
6. มาตรการจดัการเม่ือมีการหกรัว่ไหลของสาร (Accidental release measures) 

ขอ้ควรระวงัสว่นบุคคล หา้มสดูดมไอระเหย ละอองไอ และไมค่วรสมัผสัสาร 
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย  สวมชุดป้องกนัสารเคม ีถุงมอืป้องกนัสารเคม ีที่ครอบหน้าแบบครอบ

เต็มใบหน้า รองเท้าป้องกนัสารเคมี ทัง้น้ีการเลือกใช้อุปกรณ์ขึ้นกบั
ความเขม้ขน้ของสารเคมแีละระดบัการป้องกนัของอุปกรณ์ 

ขัน้ตอนปฏบิตังิานฉุกเฉิน 
- สวมชุดป้องกนัอนัตรายคลุมทัง้ตวั หากตอ้งเขา้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นบรเิวณทีแ่อมโมเนียรัว่ไหล 

แต่ไมม่เีพลงิไหม ้
- ปิดแหล่งทีส่ามารถทาํใหเ้กดิการรัว่ไหลทัง้หมด  
- หา้มสมัผสัหรอืเดนิยํ่าบรเิวณทีแ่อมโมเนียเหลวรัว่ไหล 
- ใชน้ํ้าฉีดเป็นฝอยดกักลุ่มไอระเหย เพือ่ลดหรอืเปลีย่นทศิทางไอระเหย 
- กรณีรัว่ไหลจากท่อบรรจุ ใหจ้ดัท่อบรรจุในตําแหน่งที่ร ัว่อยู่ด้านบนเพื่อใหส้ารที่ร ัว่อยู่ใน

สถานะก๊าซ หลกีเลีย่งการรัว่ไหลในลกัษณะของเหลว 
- กนัผูท้ีไ่มเ่กีย่วขอ้งออกจากบรเิวณทีเ่กดิการรัว่ไหล 
- กรณเีกดิการรัว่ไหลในปรมิาณน้อย 

เริม่แรกใหแ้ยกผูค้นใหอ้อกหา่งจากบรเิวณทีร่ ัว่ไหลเป็นระยะทาง 30 เมตร 
ในเวลากลางวนั ควรจดัใหผู้ค้นอยูห่า่งจากบรเิวณทีร่ ัว่ไหลเป็นระยะทาง 100 เมตร 
ในเวลากลางคนื ควรจดัใหผู้ค้นอยูห่า่งจากบรเิวณทีร่ ัว่ไหลเป็นระยะทาง 200 เมตร 

- กรณเีกดิการรัว่ไหลในปรมิาณมาก 
เริม่แรกใหแ้ยกผูค้นใหอ้อกหา่งจากบรเิวณทีร่ ัว่ไหลเป็นระยะทาง 150 เมตร 
ในเวลากลางวนั ควรจดัใหผู้ค้นอยูห่า่งจากบรเิวณทีร่ ัว่ไหลเป็นระยะทาง 800 เมตร 
ในเวลากลางคนื ควรจดัใหผู้ค้นอยูห่า่งจากบรเิวณทีร่ ัว่ไหลเป็นระยะทาง 2300 เมตร 
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7. การขนถ่าย เคล่ือนย้าย ใช้งาน และเกบ็รกัษา (Handling and storage) 
- การขนยา้ยทอ่บรรจุขนาดเลก็ภายในโรงงานใหใ้ชร้ถเขน็และยดึใหม้ัน่คงแขง็แรง 
- การจดัวางใหท้อ่บรรจุตัง้ขึน้ ใหใ้ชส้ายรดัอยา่งมัน่คง เพือ่ป้องกนัการกระแทกหรอืทอ่ลม้ 
- สถานทีจ่ดัเกบ็ ตอ้งไมร่อ้น ไมเ่ปียกชืน้ มกีารระบายอากาศทีด่ ีเกบ็ใหห้า่งจากแหล่งความรอ้น

และประกายไฟ หา้มเกบ็ท่อบรรจุทีม่แีอมโมเนียร่วมกบัสารทีร่ะเบดิได ้สารอนิทรยี ์วสัดุทีต่ดิ
ไฟงา่ย  

- หา้มเกบ็ทอ่บรรจุแอมโมเนียใกลก้บัชอ่งลฟิทห์รอืระบบระบายอากาศของตวัอาคาร 
- หา้มเกบ็ทอ่บรรจุไวใ้นสถานทีท่ีอ่าจถูกของหนกักดทบัได ้
- ควรเก็บท่อบรรจุที่มแีอมโมเนียแยกจากท่อบรรจุที่ไม่มแีอมโมเนีย และควรมป้ีายติดแสดง

สถานะของทอ่บรรจุใหช้ดัเจน 
- ทอ่บรรจุชนิดมฝีาครอบวาลว์ตอ้งมฝีาครอบวาลว์ไวต้ลอดเวลา 
- ควรเวน้ใหม้พีืน้ทีว่า่งในระหวา่งถงัเกบ็แอมโมเนียหรอืกลุ่มท่อบรรจุแอมโมเนีย เพื่อใหส้ามารถ

เขา้ไปแกไ้ขอยา่งสะดวกรวดเรว็ในกรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน 
- รถทีใ่ชใ้นการบรรทุกท่อบรรจุแอมโมเนีย ตอ้งอยูใ่นสภาพด ีควรมหีลงัคาโปรง่หรอืตาขา่ยลวด

คลุม และมกีารตรวจสภาพรถอยา่งสมํ่าเสมอ 
- การขนยา้ยท่อบรรจุลงจากรถบรรทุก ควรยกระดบัพืน้จุดรบัของถงัใหอ้ยู่ในแนวเดยีวกบัพืน้

รถบรรทุก หรือจดัให้มีสิ่งของรองรบั เพื่อป้องกนัท่อบรรจุกระทบพื้นอย่างรุนแรง หรือใช้
รถบรรทุกทีม่รีะบบไฮดรอลกิในการยกทอ่ขึน้ลง 

- การขนส่งแอมโมเนียโดยแทง็ก์ติดตรงึ ต้องใชแ้ทง็ก์ที่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม รถขนสง่ตอ้งมกีารตดิป้ายคาํเตอืนและสญัลกัษณ์ตามมาตรฐาน 

 
8. การควบคมุการรบัสมัผสัและการป้องกนัส่วนบคุคล (Exposure controls / personal 

protection) 
8.1 คา่ต่าง ๆ ทีใ่ชค้วบคุม (Control parameters) การรบัสมัผสั 

IDLH  : 300  ppm (NIOSH, 1997) 
PEL-TWA :   50  ppm (OSHA, 1998) 
TLV-STEL :   35 ppm (ACGIH, 2008) 
TLV-TWA :   25 ppm (ACGIH, 2008) 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่งความปลอดภยัในการทาํงานเกีย่วกบัภาวะแวดลอ้ม (สารเคม)ี 
พ.ศ. 2520 

TLV-TWA :   50 ppm 
8.2 มาตรการป้องกนัสว่นบุคคล 

 อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคล 
 ชุดทาํงานทีป้่องกนัการกระเดน็ของสารเคมถีูกรา่งกาย 
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8. การควบคมุการรบัสมัผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล (Exposure controls / personal 
protection) (ต่อ) 

 ถุงมอืยางกนัสารเคมทีาํดว้ยพลาสตกิหรอืยางชนิดพเิศษแวน่ครอบตากนัสารเคม ี 
 ทีค่รอบหน้าแบบครอบเตม็ใบหน้า 
 ตวักรองแบบตลบัทีใ่ชด้ดูซบัไอระเหยแอมโมเนีย 
 รองเทา้ป้องกนัสารเคม ี 

อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคลกรณฉุีกเฉิน 
 ชุดป้องกนัสารเคม ี
 ถุงมอืกนัสารเคม ี
 รองเทา้กนัสารเคม ี
 อุปกรณ์ปกป้องทางเดนิหายใจชนิดถงับรรจุอากาศแบบพกพา (Self Contained 

Breathing Apparatus, SCBA) 
 
9. สมบติัทางกายภาพและทางเคมี  (Physical and chemical properties) 

สถานะและสภาพปรากฎ ก๊าซ ไมม่สี ี
กลิน่ กลิน่ฉุนรนุแรง 
น้ําหนกัโมเลกุล 17.03
จุดหลอมเหลว/จุดเยอืกแขง็ -77.7 oC   
จุดเดอืด -33.4 oC 
อุณหภมูทิีลุ่กตดิไฟไดเ้อง 677.4 oC  
อุณหภมูวิกิฤต ิ 132.4 oC 
ขดีจาํกดัการระเบดิ ขดีจาํกดัล่าง (Lower Explosive Limit; LEL) = 16% 

ขดีจาํกดับน (Upper Explosive Limit; UEL) = 25% 
ความถ่วงจาํเพาะ (น้ํา = 1) 0.6819 (ทีอุ่ณหภมู ิ-33.4 oC) 
ความหนาแน่นไอสมัพทัธ ์(อากาศ = 1) 0.579 
ความสามารถในการละลายน้ํา ละลายน้ําไดด้มีาก ที ่60 กรมัต่อน้ํา 100 กรมั  

ทีอุ่ณหภมู ิ15 oC ความดนั 1 บรรยากาศ 
ความดนัไอ 5,900 มลิลเิมตร ปรอท ทีอุ่ณหภมู ิ20 oC 
อตัราการขยายตวั ก๊าซ : ของเหลว  850 : 1 
คา่ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) 11.6  

 

 
10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and reactivity) 
10.1 ความเสถยีรทางเคม ี เป็นสารทีม่คีวามเสถยีร 
10.2 ความเป็นไปไดใ้นการเกดิปฏกิริยิา เกดิปฏกิริยิาเคมรีนุแรง เมือ่สมัผสักบัสารต่อไปน้ี เชน่  
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10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and reactivity) (ต่อ) 

 กรด (Acids) 
 อลัดไีฮด ์(Aldehydes)เอไมด ์(Amides) 
 โบรอนเฮไลด ์(Boron Halides) 
 แคลเซยีม (Calcium) 
 คลอโรฟอรม์านิดนิมั ไนเตรต (Chloroformanidinum Nitrate) 
 1-คลอโร-2,4-ไดไนโตรเบนซนี (1-Chloro-2,4-Dinitrobenzene) 
 2-คลอโรไนโตรเบนซนี (2-Chroronitrobenzene) 
 โครเมยีมไตรออกไซด ์(Chromium Trioxide) 
 โครมลิ คลอไรด ์(Chromyl Chloride) 
 ไดเอมนีโบโรเนียม เฮบตาไฮโดรเตตราโบเรต (Diamineboronium 

Heptahydrotetraborate) 
 ไดเมทลิซลัเฟต (Dimethyl Sulfate) 
 ฮาโลเจน (Halogens) 
 เฮกซาคลอโรเมลามนี (Hexachloromelamine) เป็นตน้ 

 
11. ข้อมลูด้านพิษวิทยา (Toxicological information) 

ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางปาก LD50  = 350 mg/kg ทดลองกบัหนู (rat) 
ความเป็นพษิเฉียบพลนัทางการหายใจ  LC50  = 2,000 ppm ทดลองกบัหนู (rat) เป็นระยะเวลา  
  4 ชัว่โมง  

 
12. ข้อมลูด้านนิเวศวิทยา (Ecological information) 

ความเป็นพษิเฉียบพลนัต่อสิง่แวดลอ้มในน้ํา :  
LC50 = 0.083 mg/l ทดลองกบัปลา Pink Salmon เป็นระยะเวลา 96 ชัว่โมง (EHC54, 1986) 

 
13. ข้อพิจารณาในการกาํจดั (Disposal considerations) 

- น้ํามนัหล่อลื่นที่ถ่ายออกจากระบบทําความเยน็ที่มแีอมโมเนียปนเป้ือนอยู่ ต้องส่งกําจดัโดยผู้
ประกอบกจิการทีไ่ดร้บัอนุญาตและมวีธิกีารกาํจดัทีถู่กตอ้ง  
- วสัดุปนเป้ือนแอมโมเนีย รวมถงึน้ําทีใ่ชล้า้งและน้ําจากการระงบัเหตุรัว่ไหล ตอ้งทาํใหเ้ป็นกลาง
โดยกรด เชน่ กรดเกลอืความเขม้ขน้ 5% เป็นตน้ 
- หา้มปล่อยน้ําซึง่เจอืปนแอมโมเนีย ลงในบ่อสาธารณะโดยเดด็ขาด  
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14. ข้อมลูการขนส่ง (Transport information) 
ชื่อทีใ่ชใ้นการขนสง่   AMMONIA, ANHYDROUS  
หมายเลขสหประชาชาต ิ(UN Number) 1005 
ประเภทความเป็นอนัตรายสาํหรบัขนสง่  ประเภทที ่2.3 (8) 
กลุ่มการบรรจุ  ไมม่กีลุ่มการบรรจุ 
มาตรฐานรหสัแทง็กท์ีย่ดึตดิกบัตวัรถ  PxBH(M)  

 
15. ข้อมลูด้านกฎข้อบงัคบั (Regulatory information) 

กฎขอ้บงัคบัของประเทศไทย 
- พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 เป็นวตัถุอนัตรายชนิดที ่3 การผลติ การนําเขา้ 
การสง่ออก หรอืการมไีวใ้นครอบครอง ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งการขนสง่วตัถุอนัตรายทางบก พ.ศ. 2546 
- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องคู่มอืการเกบ็รกัษาสารเคมแีละวตัถุอนัตราย พ.ศ. 

2550 
- กฎกระทรวงอุตสาหกรรม กําหนดใหม้คีนงานซึ่งมคีวามรูเ้ฉพาะเพื่อปฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วกบั
การใช ้เกบ็ สง่ และบรรจุก๊าซประจาํโรงงาน พ.ศ. 2549 
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องหลกัเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรม การออกหนังสอื
รบัรองและการขึน้ทะเบยีนเป็นคนงานควบคุม สง่และบรรจุก๊าซประจาํโรงงาน พ.ศ. 2549 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภยัในการทํางานเกี่ยวกบัภาวะแวดล้อม 

(สารเคม)ี พ.ศ. 2520 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภยัในการทํางานเกี่ยวกบัสารเคมอีนัตราย 
พ.ศ. 2534 

 
16. ข้อมูลอ่ืน ๆ รวมทัง้ข้อมูลการจดัทาํและการปรบัปรงุแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภยั 

(Other information) 
เอกสารอา้งองิ : xxx 
วนัทีจ่ดัทาํ : ตุลาคม 2553 
ปรบัปรงุครัง้ที ่: xxx 
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บทท่ี 3 
มาตรฐานภาชนะบรรจแุละการตรวจสอบ 

 
แอมโมเนียเป็นสารเคมอีนัตราย ภาชนะบรรจุสาํหรบัการจดัเกบ็และการขนส่ง ตอ้งมมีาตรฐาน มี

ความมัน่คงและปลอดภยั รปูแบบภาชนะบรรจุแอมโมเนีย แบ่งตามขนาดและประเภทการใชง้านดงัน้ี  
1. ถงัเกบ็แบบรบัความดนั (Pressurized storage tank) 
2. ถงัเกบ็แบบหล่อเยน็ (Refrigerated storage tank) 
3. ถงับรรจุขนาดใหญ่ (Drum) 
4. ทอ่บรรจุขนาดเลก็ (Cylinder)  
5. แทง็กท์ีย่ดึตดิกบัตวัรถหรอืแทง็กต์ดิตรงึ (Fixed tank) 

 
3.1  ถงัเกบ็แบบรบัความดนั (Pressurized storage tank) 

 
ถงัเกบ็แอมโมเนียแบบรบัความดนั สําหรบัใชเ้กบ็แอมโมเนียภายใต้ความดนัทีอุ่ณหภูมปิกตมิ ี 

2 รปูแบบ ดงัน้ี 
ถงัทรงกลม (Sphere) ขนาดใหญ่ประมาณ 500 - 2,000 ตนั ใชร้บัแอมโมเนียจากเรอืบรรทุกที่

บรเิวณทา่เรอื สามารถรบัความดนัไดท้ี ่17.6 บาร ์หรอื 255 psig ถงัทาํจากเหลก็เกรดพเิศษทีท่นต่อการ
เปลีย่นแปลงของอุณหภูม ิออกแบบและก่อสรา้งตามมาตรฐาน ASME Section VIII Division I : 
ขอ้กําหนดสําหรบัการออกแบบ สรา้งหมอ้ไอน้ําหรอืถงัความดนัทีท่ํางานภายใต้แรงดนั (Boiler and 
Pressure Vessel Code) แอมโมเนียทีเ่กบ็อยู่ภายในถงัจะอยู่ในสถานะก๊าซเหลวภายใต้ความดนั 
ตวัอยา่งแสดงดงัรปูที ่3-1  
 

 
รปูที ่3-1 ตวัอยา่งถงัเกบ็แอมโมเนียแบบรบัความดนั รปูทรงกลมขนาดใหญ่ ณ บรเิวณทา่เรอื 
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ถงัทรงกระบอกปลายมน (Bullet) วางตวัขนานกบัพืน้ มขีนาดตัง้แต่ 6 – 30 ตนั สามารถรบั
ความดนัไดถ้งึ 17.6 บาร ์หรอื 255 psig มกัใชเ้ป็นถงัรบัแอมโมเนียจากรถขนส่งทีโ่รงงานของผูใ้ช้
แอมโมเนียเพื่อการผลติ เช่น โรงงานผลติผงชูรส โรงงานผลติน้ํายางขน้ เป็นต้น ถงัถูกออกแบบและ
ก่อสรา้งตามมาตรฐานสากล เชน่ ASME Section VIII Division I : ขอ้กาํหนดสาํหรบัการออกแบบ สรา้ง
หมอ้ไอน้ําหรอืถงัความดนัทีท่ํางานภายใตแ้รงดนั (Boiler and Pressure Vessel Code) เป็นตน้ 
แอมโมเนียทีเ่กบ็อยูภ่ายในถงัจะอยูใ่นสถานะก๊าซเหลวภายใตค้วามดนั ตวัอยา่งแสดงดงัรปูที ่3-2 

 
 

 
รปูที ่3-2 ตวัอยา่งถงัเกบ็แอมโมเนียแบบรบัความดนั รปูทรงกระบอกปลายมน 

 
สว่นประกอบสาํคญัของถงัเกบ็แอมโมเนีย แบบรบัความดนั ประกอบดว้ย 

1. วาลว์รบัแอมโมเนียเหลว (Liquid inlet valve) ใชใ้นกระบวนการรบัแอมโมเนียเหลวเขา้สู่
ถงัเกบ็ 

2. วาลว์จา่ยแอมโมเนียเหลว (Liquid outlet valve) ใชส้าํหรบัจา่ยแอมโมเนียไปใชง้าน 
3. วาลว์ไหลกลบั (Bypass valve) สาํหรบัแอมโมเนียเหลวสว่นเกนิจาก Pump bypass 

ไหลกลบัสูถ่งัเกบ็ เพือ่รกัษาสมดุลแรงดนัในถงัจา่ยและถงัรบั 
4.  มาตรวดัความดนั (Pressure gauge) สาํหรบัแสดงคา่ความดนัภายในถงั  
5. ชอ่งเปิดสาํหรบัการซ่อมบาํรงุ (Manhole) เป็นชอ่งเปิดซึง่สว่นใหญ่อยูท่างดา้นบนของ

ถงัเพื่อใหเ้จา้หน้าที่สามารถเขา้ไปตรวจเชค็สภาพและทําการซ่อมแซมภายในถงัได ้
เป็นชอ่งกวา้งประมาณ 450 มลิลเิมตร  

6. อุปกรณ์สําหรบัวดัระดบัของเหลวที่อยู่ในถงัเกบ็แอมโมเนียแบบรบัความดนั (Level 
gauge) ควรตดิตัง้อุปกรณ์อยา่งน้อย 2 แบบ เพือ่ทวนสอบความถูกตอ้ง ตวัอยา่งเชน่ 



คูม่อืการจดัการสารเคมอีนัตรายสงู  แอมโมเนีย (Ammonia) 

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  39 

- มาตรวดัระดบัของเหลวแบบกระจกแกว้ (Glass gauge) 
- มาตรวดัระดบัของเหลวแบบลกูลอย (Float gauge) 
- มาตรวดัระดบัของเหลวแบบแป้นหมนุ (Roto Gauge) 
- มาตรวดัระดบัของเหลวแบบอื่น ๆ  เป็นตน้ 

7. วาลว์นิรภยัแบบระบายความดนั (Safety relief valve) เป็นอุปกรณ์สาํหรบัป้องกนัถงั
บวม แตก หรอืระเบดิ อนัเน่ืองมาจากความดนัภายในถงัมากกว่าความดนัทีถ่งัทนรบั
ได ้วาลว์นิรภยัแบบระบายความดนัจะทาํงานเมื่อความดนัของก๊าซภายในถงัถงึระดบั
ทีก่ําหนดไว ้(กรณีของก๊าซแอมโมเนียจะกําหนดไวท้ีป่ระมาณ 17.6 บาร ์หรอื 255 
psig) ตวัวาล์วจะเปิดออกเพื่อระบายก๊าซภายในออกสู่ภายนอกเพื่อใหค้วามดนั
ภายในถงัลดลง เมือ่ลดลงมาถงึระดบัทีก่ําหนด วาลว์กจ็ะปิดลงอกีครัง้หน่ึง ควรตดิตัง้
อยา่งน้อย 2 ตวั เพือ่ป้องกนักรณทีีว่าลว์ตวัหน่ึงไมท่าํงาน ตวัอยา่งแสดงดงัรปูที ่3-3 

 

 
รปูที ่3-3 ตวัอยา่งวาลว์นิรภยัแบบระบายความดนัและการตดิตัง้บนถงัเกบ็แอมโมเนียแบบรบัความดนั 

 
8. มาตรวดัอุณหภมู ิ(Temperature gauge) เพือ่วดัอุณหภมูขิองสารเคมภีายในถงั 
9. ป้ายระบุขอ้มลูการออกแบบของถงัเกบ็ (Name plate) เช่น รหสั ความดนั อุณหภูม ิ

ความจุ ชื่อผูผ้ลติ วนัทีผ่ลติ วนัทีท่ดสอบ เป็นตน้ เพือ่เป็นขอ้มลูในการใชง้าน 
 
การตรวจสอบถงัเกบ็แบบรบัความดนั 

การตรวจสอบและทดสอบถงัเกบ็แบบรบัความดนัเป็นแบบไมท่าํลาย (Non-destructive testing 
and inspection) ตามมาตรฐานของ ASME Section VIII Division I ควรทาํการตรวจสอบทุก ๆ 3 ปี 
 
3. 2 ถงัเกบ็แบบหล่อเยน็ (Refrigerated storage tank) 

ถังเก็บแอมโมเนียแบบหล่อเย็น เป็นระบบควบคุมอุณหภูมิภายในถังที่ -33oC เพื่อเก็บ
แอมโมเนียในถงัในสถานะของเหลว ทาํใหส้ามารถเกบ็แอมโมเนียไดใ้นปรมิาณมาก โดยบางถงัสามารถ
เกบ็ไดสู้งถงึ 20,000 ตนั มกัใชส้ําหรบัการรบัแอมโมเนียจากเรอืบรรทุกในปรมิาณมาก เป็นถงัทรง 
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กระบอกขนาดใหญ่ ผนงัสองชัน้ (Double wall tank) โดยใชแ้อมโมเนียเป็นสารหล่อเยน็เอง ถงัไดร้บัการ
ออกแบบและก่อสรา้งตามมาตรฐานสากล เช่น BS7777 มาตรฐานขององักฤษสําหรบัถงัพืน้เรยีบ 
ทรงกระบอก แนวตัง้ ใชง้านทีอุ่ณหภูมติํ่า API 620 มาตรฐานของสหรฐัอเมรกิาสําหรบัถงัทีใ่ชง้านที่
อุณหภมูติํ่า เป็นตน้  
 
การตรวจสอบถงัเกบ็แบบหล่อเยน็ 

การตรวจสอบและทดสอบถงัเกบ็แบบหล่อเยน็เป็นแบบไม่ทําลาย (Non-Destructive testing 
and inspection) ตามมาตรฐานผูส้รา้งถงั  

 
3.3  ถงับรรจขุนาดใหญ่ (Drum) 

เป็นถงับรรจุแอมโมเนียขนาดบรรจุประมาณ 500 กโิลกรมั ถงัประเภทน้ีไมม่ใีชภ้ายในประเทศ 
แต่มใีชบ้นเรอืเดนิทะเลหรอืเรอืประมง ตวัอยา่งแสดงดงัรปูที ่3-4 

 

 
รปูที ่3-4 ตวัอยา่งถงับรรจุแอมโมเนียขนาดใหญ่ 

 
3.4  ท่อบรรจขุนาดเลก็ (Cylinder) 

ท่อบรรจุแอมโมเนียขนาดเลก็ ทีนิ่ยมใชจ้ะมปีรมิาณบรรจุประมาณ 60 กโิลกรมั เหมาะสาํหรบั
อุตสาหกรรมขนาดเลก็ทีม่กีารใชแ้อมโมเนียปรมิาณน้อย ส่วนประกอบทีส่าํคญัของท่อบรรจุแอมโมเนีย
ประเภทน้ีประกอบดว้ย 

1. ตวัท่อบรรจุ (Cylinder) เป็นท่อทําจากเหลก็กลา้ ตวัท่อมขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางประมาณ 
37.2 - 37.7 เซนตเิมตร สงูประมาณ 146 เซนตเิมตร  

2. วาลว์ก๊าซ (Gas valve) เป็นวสัดุทําจากเหลก็กลา้ มลีกัษณะเป็นเกลยีวหมุนเปิดปิดก๊าซ
แอมโมเนีย  

3. ฐานทอ่บรรจุ (Foot ring) เพือ่ป้องกนัสว่นล่างของท่อบรรจุไมใ่หเ้กดิการเสยีหายจากการขน
ยา้ย หรอืจากความชืน้บรเิวณพืน้ทีจ่ดัเกบ็ 

ท่อบรรจุก๊าซแอมโมเนียบางรุ่น มโีกร่งกําบงัวาลว์สาํหรบัป้องกนัวาลว์ก๊าซจากการกระแทกกบั
วสัดุอื่น และลดโอกาสการรัว่ไหลของก๊าซบรเิวณวาลว์  
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ทอ่บรรจุแอมโมเนียแบบน้ีเป็นไปตามมาตรฐานดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  
1. มอก. 88 – 2517 สแีละสญัลกัษณ์สาํหรบัภาชนะบรรจุก๊าซทีใ่ชใ้นทางอุตสาหกรรม  
2. มอก. 255 – 2521 กลอุปกรณ์นิรภยัแบบระบายของถงัก๊าซ (วาลว์นิรภยัแบบระบายความดนั)  
3. CGA-240, CGA 660 และ DIN-477 No. 6 วาลว์จา่ย (Outlet Valve)  
 
ตวัอยา่งทอ่บรรจุชนิดมโีกรง่กาํบงัวาลว์และชนิดมฝีาครอบวาลว์ แสดงดงัรปูที ่3-5 และ 3-6 
 

    
       รปูที ่3-5 ตวัอยา่งทอ่บรรจขุนาดเลก็ชนิดมโีกรง่กาํบงัวาลว์         รปูที ่3-6 ตวัอยา่งทอ่บรรจุขนาดเลก็ชนิดมฝีาครอบวาลว์ 

 
สขีองท่อบรรจุ ถ้าเป็นถงัรุ่นใหม่ สพีืน้ทีใ่ชบ้นถงับรรจุขนาดใหญ่และท่อบรรจุขนาดเลก็สาํหรบั

บรรจุแอมโมเนียเป็นสดีาํ มแีถบสแีดงและสเีหลอืงทีม่คีวามกวา้งแต่ละแถบไมน้่อยกว่า 1 ใน 8 ของเสน้
ผา่นศูนยก์ลางของถงับรรจุและท่อบรรจุ รอบ ๆ ส่วนไหล่ของถงับรรจุขนาดใหญ่และท่อบรรจุขนาดเลก็ 
มขีอ้ความทีแ่สดงบนถงัและทอ่บรรจุเป็นสขีาว  
 
การตรวจสอบท่อบรรจขุนาดเลก็ 

การตรวจสอบลกัษณะหรอืขอ้บกพร่องของท่อบรรจุแอมโมเนีย หากมลีกัษณะหรอืขอ้บกพร่อง
รายการใดรายการหน่ึงตามทีร่ะบุในตารางที ่3-1 หา้มนํามาใชง้านโดยเดด็ขาด 
 
ตารางที ่3-1 ลกัษณะหรอืขอ้บกพรอ่งของทอ่บรรจุทีห่า้มนํามาใชง้าน 

ลาํดบั ลกัษณะหรือ
ข้อบกพร่อง 

รายละเอียด ลกัษณะ หรือ
ข้อบกพร่อง ของท่อท่ี 
ห้ามนํามาใช้งาน 

คณุสมบติัท่อแอมโมเนีย 

ท่อปกติ ท่อชาํรดุ 

1 น้ําหนกัทอ่เปลา่ น้ําหนกัทอ่เปลา่ลดลงมากกวา่รอ้ยละ 5 
ของน้ําหนกัทอ่เปลา่เดมิ 

109.2 กโิลกรมั น้อยกวา่ 103.74 
กโิลกรมั 

2 รอยนูน มคีวามแตกต่างของเสน้ผา่นศนูยก์ลาง
ของทอ่สว่นทีม่รีอบนูน และสว่นทีไ่มม่ี
รอยนูน ตัง้แต่รอ้ยละ 1 ขึน้ไป 

เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 
372 - 377 มลิลเิมตร 

เสน้ผา่นศนูยก์ลาง
ของทอ่สว่นทีม่รีอย
นูน มากกวา่ 380.77 
มลิลเิมตร 



คูม่อืการจดัการสารเคมอีนัตรายสงู  แอมโมเนีย (Ammonia) 

42   กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ลาํดบั ลกัษณะหรือ
ข้อบกพร่อง 

รายละเอียด ลกัษณะ หรือ
ข้อบกพร่อง ของท่อท่ี 
ห้ามนํามาใช้งาน 

คณุสมบติัท่อแอมโมเนีย 

ท่อปกติ ท่อชาํรดุ 

3 รอยบุบ • มรีอยบุบ ลกึเกนิ 1 ใน 10 ของเสน้
ผา่นศนูยก์ลางเฉลีย่ของรอยบุบนัน้ 
และ/หรอื 

• เสน้ผา่นศนูยก์ลางเฉลีย่ของรอยบุบ
เกนิ 1 ใน 4 ของเสน้ผา่นศนูยก์ลาง
ของทอ่ หรอื 

• เมือ่เกดิรอยบุบครอบคลุมบรเิวณรอย
เชื่อมและรอยบุบนัน้ลกึเกนิ 6.5 
มลิลเิมตร 

เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 
372 - 377 มลิลเิมตร 

เสน้ผา่นศนูยก์ลาง
เฉลีย่ของรอยบุบ 
มากกวา่ 94.25 
มลิลเิมตร 

4 ขมุสนิม 
 

• ความหนาผนงัทอ่สว่นทีเ่กดิขมุสนิม
น้อยกวา่ครึง่หน่ึงของความหนาผนงั
ทอ่ตํ่าสดุทีย่อมใหไ้ด ้หรอื 

• ความหนาผนงัทอ่เหลอืน้อยกวา่ 
1.61 มลิลเิมตร 

(หากขมุสนิม หา่งกนัน้อยกวา่ 85 
มลิลเิมตร ใหถ้อืวา่เป็นรอยผุกรอ่น) 

ความหนาตํ่าสดุ 
3.22 มลิลเิมตร 

ความหนาผนงัทอ่
สว่นทีเ่กดิขมุสนิม
เหลอื น้อยกวา่ 1.61 
มลิลเิมตร 

5 รอยบาด มรีอยบาดบนตวัทอ่ยาวตัง้แต่ 75 
มลิลเิมตร ขึน้ไป 

ไมม่รีอยบาด  

6 รอยผุกรอ่นเป็น
ทาง 

มรีอยผุกรอ่นเป็นทางยาวตัง้แต่ 75 
มลิลเิมตร ขึน้ไป 

ไมม่รีอยผุกรอ่นเป็น
ทาง 

 

7 ความหนาผนงัทอ่ ความหนาผนงัทอ่ตรง รอยบาด หรอื 
รอยผุกรอ่นเป็นทาง หรอืรอยผุกรอ่น 
เหลอืน้อยกวา่ 3 ใน 4 ของความหนา
ผนงัทอ่ตํ่าสดุทีย่อมใหไ้ด ้
(ความหนาผนงัทอ่ตํา่สดุทีย่อมใหไ้ด ้
หากหาไมไ่ด ้ใหใ้ชค้วามหนาสงูสดุของ
ทอ่สว่นรปูทรงกระบอกทีไ่มถ่กูกดักรอ่น 
ซึง่วดัไดจ้ากการสุม่เป็นจาํนวน 5 แหง่
อยา่งทัว่ถงึ) 

ความหนาตํ่าสดุ 
3.22 มลิลเิมตร 

ความหนาผนงัทอ่
เหลอื น้อยกวา่ 
2.415 มลิลเิมตร 

8 วาลว์ ตวัวาลว์มสีภาพชาํรดุ เป็นสนิม รอย
เกลยีวมคีวามเสยีหาย   
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3.5  แทง็กท่ี์ยึดติดกบัตวัรถหรือแทง็กติ์ดตรึง (Fixed tank) 
แทง็ก์บรรจุเพื่อการขนส่งเป็นแทง็ก์บรรจุทีย่ดึตดิกบัตวัรถขนส่งหรอืแทง็ก์ตดิตรงึ วสัดุทําจาก

เหลก็ชนิดพเิศษทีส่ามารถทนต่ออุณหภมูติํ่าได ้มขีนาดต่าง ๆ ตัง้แต่ 8 - 20 ตนั ตวัอยา่งแสดงดงัรปูที ่3-7 
 

 
รปูที ่3-7 ตวัอยา่งแทง็กต์ดิตรงึสาํหรบัการขนสง่แอมโมเนีย 

 
มาตรฐานแทง็กท์ีย่ดึตดิกบัตวัรถใหเ้ป็นไปตามแนบทา้ยประกาศมตคิณะกรรมการวตัถุอนัตราย

เรื่อง การขนส่งวตัถุอนัตรายทางบก พ.ศ. 2545 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการขนส่งวตัถุ
อนัตรายทางบก พ.ศ. 2546 และสอดคลอ้งกบัความตกลงร่วมว่าดว้ยการขนส่งสนิคา้อนัตรายระหว่าง
ประเทศทางถนนของคณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิแห่งสหภาพยุโรปภายใต้สหประชาชาต ิ(ADR) และ
ขอ้กําหนดการขนส่งสนิคา้อนัตรายทางถนนของประเทศไทยเล่มที่ 2 (TP2) กําหนดใหใ้ชม้าตรฐาน
แทง็กเ์ป็นรหสั PxBH(M) ซึง่เป็นรหสัแทง็กส์าํหรบัก๊าซเหลวภายใตค้วามดนั ความดนัทดสอบที ่17.6 
บาร ์หรอื 255 psig โดยมคีวามหมายดงัน้ี 

P แท็งก์รถติดตัง้ภาชนะบรรจุก๊าซแบบเรยีงกนัเป็นตบั หรอืภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม
สาํหรบัก๊าซเหลวหรอืก๊าซทีล่ะลายภายใตค้วามดนั 

x คา่ของความดนัทดสอบตํ่าสดุ 
B แทง็ก์ที่มชี่องสําหรบัเปิดบรรจุ หรอืช่องถ่ายเทอยู่ดา้นล่าง ซึ่งตดิตัง้อุปกรณ์ตดัระบบ 3 

ชุด หรอืรถตดิตัง้ภาชนะบรรจุก๊าซแบบเรยีงกนัเป็นตบัหรอืภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่มทีม่ี
ชอ่งเปิดใตผ้วิบนของของเหลวหรอืสาํหรบัก๊าซอดั 

H แทง็ก์รถตดิตัง้ภาชนะบรรจุก๊าซแบบเรยีงกนัเป็นตบั หรอืภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่มที่มี
วาลว์นิรภยัไม่เกนิ 2 ตวั พืน้ทีห่น้าตดัในทีต่ดิตัง้จะตอ้งไม่น้อยกว่า 20 ตารางเซนตเิมตร 
ต่อความสามารถบรรจุของผนังโครงสรา้ง 30 ลูกบาศกเ์มตร วาลว์นิรภยัตอ้งเปิดไดแ้บบ
อตัโนมตั ิภายใตค้วามดนัระหวา่ง 0.9 และ 1.0 เทา่ ของความดนัทดสอบของแทง็ก ์วาลว์
ตอ้งทนต่อความเคน้ทีเ่ปลีย่นแปลงไปเรื่อย ๆ รวมทัง้แรงอดักระแทกของของเหลว ในกรณีน้ี
หา้มใชว้าลว์ชนิดทีไ่ม่ยดืหยุ่นตามแรงอดั เช่น วาลว์น้ําหนกัตาย (Dead weight valve) 
หรอื วาลว์น้ําหนกัตา้น (Counter weight valve) 
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(M) สารนัน้สามารถขนสง่ไดใ้นรถตดิตัง้ภาชนะบรรจุก๊าซแบบแบตเตอรี ่หรอืภาชนะบรรจุก๊าซ
แบบกลุ่ม (MEGC = Multiple Element Gas Container) 

 
การตรวจสอบแทง็กบ์รรจท่ีุยึดติดกบัตวัรถ 

การตรวจสอบแทง็กบ์รรจุทีย่ดึตดิกบัตวัรถเพื่อการขนส่งแอมโมเนียตามวาระทุก 3 ปี ตอ้งทํา
ตามมาตรฐานสากล เชน่ 

1. การตรวจพนิิจดว้ยสายตาสภาพแทง็กแ์ละส่วนประกอบการยดึโยง (Visual inspection) 
เฉพาะภายนอก  

2. การตรวจสอบการรัว่ซมึของผนงัโครงสรา้งแทง็ก ์(Leakproofness test)  
3. การตรวจสอบ ทดสอบระบบทอ่และอุปกรณ์ความปลอดภยั 
4. การตรวจวดัความหนาของผนงัแทง็ก ์(Thickness measurement) 
5. การทดสอบการทนแรงดนัดว้ยน้ําหรอืความดนัอุทก (Hydrostatic test) 
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บทท่ี 4 
การใช้งานและการจดัเกบ็อย่างปลอดภยั 

 
4.1 การใช้งานและการจดัเกบ็อย่างปลอดภยัสาํหรบัถงัเกบ็แบบรบัความดนั  

  
แนวทางปฏบิตัแิละขอ้ควรระวงัในการใชง้านและการจดัเกบ็ มดีงัน้ี 

1) การใชถ้งัแต่ละประเภทเพือ่การจดัเกบ็แอมโมเนีย ตอ้งเป็นถงัทีไ่ดม้าตรฐาน 
2) ระยะปลอดภยัของถงัเกบ็แอมโมเนีย 

• ระยะห่างตํ่าสุดจากถงัเก็บถึงสถานที่สําคญัเท่ากบัระยะที่กําหนดในตารางระยะ
ปลอดภยั (Safety Distance) ดงัตารางที ่4-1  

 
ตารางที ่4-1 ระยะปลอดภยัของทีต่ ัง้ถงัเกบ็แอมโมเนียถงึสถานทีส่าํคญัตามปรมิาตรความจุ  

ปริมาตรความจขุองถงัเกบ็ 
(ลกูบาศกเ์มตร) 

ระยะห่างตํา่สดุ (เมตร) จากถงัเกบ็ถึง 
ทางหลวง เสน้ทางสาํคญั 

ทางรถไฟ 
สถานทีม่กีารชุมนุม 
ของประชาชน 

ทีอ่ยูอ่าศยั 

มากกวา่ 1.89 ถงึ 7.57 7.6 เมตร 45.7 เมตร 76.2  เมตร 
มากกวา่ 7.57 ถงึ133.56 15.2 เมตร 91.4 เมตร 152.4 เมตร 
มากกวา่ 133.56 ถงึ 378.5 15.2 เมตร 137.2  เมตร 228.6  เมตร 
มากกวา่ 378.5 15.2 เมตร 182.9  เมตร 304.8  เมตร 

ทีม่า: ANSI (American National Standards Institute) 
 

3) การจดัทาํเขือ่นรอบถงัเกบ็ 

• ถงัเกบ็ใบเดยีว เขือ่นตอ้งรองรบัปรมิาตรไดไ้มน้่อยกวา่ 75% ของความจุถงัเกบ็ 

• ถงัเกบ็หลายใบ เขื่อนตอ้งรองรบัปรมิาตรไดอ้ย่างน้อยทีสุ่ด 110% ของถงัทีม่ี
ความจุสงูสดุ 

4) ระหวา่งการใชง้านถงัเกบ็ตอ้งควบคุมไมใ่หม้กีารเตมิหรอืมแีอมโมเนียเกนิ 85% ของความ
จุถงั  

5) ควบคุมความดนัภายในถงัไมเ่กนิความดนัใชง้านของถงั  
• ใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเพื่อควบคุมความดันตามที่ออกแบบ เช่น Safety 

valve, Pressure relief valve, By pass valve เป็นตน้ 

• ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดและขัน้ตอนปฏบิตังิานเกีย่วกบัการใชถ้งัเกบ็ เช่น การขนถ่าย
ดว้ยความดนัทีเ่หมาะสม ไมข่นถ่ายมากเกนิปรมิาณทีก่าํหนด 

6) ปฏบิตัติามกฎระเบยีบเรือ่งการดแูลรกัษาถงัเกบ็ประจาํโรงงาน 
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• ดูแลพืน้ทีใ่นบรเิวณใชง้านของถงัเกบ็ใหป้ลอดภยั หา้มไม่ใหม้กีารปฏบิตังิานที่
ทาํใหเ้กดิความรอ้นหรอืประกายไฟใกลบ้รเิวณถงัเกบ็ทีม่แีอมโมเนียบรรจุอยู ่

• มอุีปกรณ์กัน้ไม่ใหบุ้คคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวขอ้งเขา้ไปในบรเิวณพื้นที่ใช้งาน
ของถงัเกบ็ 

• ปฏบิตัิตามมาตรฐานและคําแนะนําของผูส้รา้งถงัเรื่องการปฏบิตัิงานและการ
บาํรงุรกัษาถงัเกบ็ 

7) จดัให้มีการตรวจสอบเป็นประจําในระหว่างการใช้งานและทําการซ่อมบํารุงเมื่อพบ
ขอ้บกพรอ่งหรอืความผดิปกตขิองอุปกรณ์และถงัเกบ็ การตรวจสอบประจาํ ไดแ้ก่  

• การตรวจพจิารณารอยรัว่  

• การเกดิสนิม การกดักรอ่น  

• การชาํรดุของอุปกรณ์  

• การตรวจสอบการทาํงานของอุปกรณ์ ไดแ้ก่ 
- อุปกรณ์ระบายความดนั (Pressure relief devices) โดยตอ้งตรวจสอบ

การอุดตนั/ปิดไวใ้นขณะมกีารเดนิเครือ่งจกัร 
- วาลว์ตดัการจ่าย (Shut off valves) โดยตอ้งตรวจความพรอ้มของ

วาลว์เป็นประจาํ และตดิตัง้สญัญาณเตอืนกรณวีาลว์ไมท่าํงาน 
- มาตรวดัระดบั (Level gauges) โดยต้องตรวจสอบใหอ้ยู่ในสภาพที่

สามารถใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
- วาลว์กนักลบั (Check valves) โดยตอ้งตรวจสอบสถานะตําแหน่ง เปิด/

ปิด ของวาลว์ขณะใชง้าน 
- มาตรวดัความดนั (Pressure gauges) โดยตอ้งตรวจสอบใหอ้ยู่ใน

สภาพทีใ่ชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
8) ควรจดัใหม้กีารตรวจสอบตามวาระ เช่น 3-5 ปี ขึน้กบัการใชง้านของถงัเกบ็ การตรวจสอบ

ตามวาระไดแ้ก่ 

• การทดสอบความดนัดว้ยน้ํา (Hydrostatic test) 

• การทดสอบแนวเชื่อมดว้ยผงแมเ่หลก็ (Magnetic test)   

• การทดสอบแนวเชื่อมดว้ยเอก็ซเ์รย ์(X-ray test) 

• การทดสอบความหนาของถงั (Thickness test) 

• การทดสอบรัว่และการทาํงานของระบบควบคุมความปลอดภยั (Functional test) 
เชน่ Safety valve, Hydrostatic safety relief valve, Shut off valve เป็นตน้ 

9) ควรเปลีย่นอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัทีส่าํคญัตามวาระ เชน่ Safety relief valve เป็นตน้ 
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10) ท่อเพื่อการขนถ่ายแอมโมเนียควรมีสญัลักษณ์หรือข้อความระบุบ่งบอกว่าเป็นท่อ
แอมโมเนียและจดัทาํลูกศร แสดงทศิทางการไหล และกําหนดแถบสบีนท่อทุกระยะหา่ง 
5 เมตร ในกรณทีีท่อ่มคีวามยาวมาก 

 

 
 
 
4.2 การใช้งานและการจดัเกบ็อย่างปลอดภยัสาํหรบัท่อบรรจแุอมโมเนีย (Cylinder) 

  
การใชง้านท่อบรรจุก๊าซ (Cylinder) ที่รบัจากรถขนส่งเขา้เกบ็ในโรงงาน หรอืรบัเขา้คลงัเกบ็

รกัษา ต้องคํานึงถึงความปลอดภยัเช่นเดยีวกบัท่อประเภทก๊าซเหลวภายใต้ความดนั เจ้าหน้าที่ต้อง
ปฏบิตังิานในทุกขัน้ตอนตามวธิปีฏบิตังิานมาตรฐานโดยเคร่งครดั ซึ่งมแีนวทางปฏบิตัแิละขอ้ควรระวงั
ในการใชง้านและการจดัเกบ็ ดงัน้ี 

 
4.2.1 การจดัเกบ็ทอ่บรรจุก๊าซแอมโมเนีย 

1) ทอ่บรรจุก๊าซไมว่า่จะมก๊ีาซบรรจุอยูเ่ตม็หรอืเป็นท่อเปล่า ใหจ้ดัเกบ็ไวใ้นบรเิวณที่
มอีากาศถ่ายเททีด่ ี 

2) บรเิวณที่ใช้วางเพื่อจดัเก็บท่อบรรจุ ต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถระบายน้ําได้ดเีพื่อ
ป้องกนัการกดักรอ่นทอ่บรรจุ หา้มวางทอ่ในบรเิวณพืน้ทีเ่ปียกหรอืมคีวามชืน้มาก  

3) ตอ้งจดัเกบ็ใหห้า่งจากแหล่งกาํเนิดความรอ้นและประกายไฟ 
4) วธิกีารวางทอ่บรรจุ ใหว้างตัง้ตรงและทาํการป้องกนัไมใ่หล้ม้หรอืกระแทกกนั เช่น

มโีซ่คลอ้งหรอืมคีอกกัน้ เป็นตน้  
5) หา้มนําสารชนิดอื่นมาเกบ็รวมกบัท่อบรรจุแอมโมเนีย โดยเฉพาะวสัดุตดิไฟง่าย 

วตัถุระเบดิ  สารกดักร่อน สารออกซไิดซ ์ดงัตารางที ่2-2 สารเคมทีีไ่ม่สามารถ
เกบ็รว่มกบัแอมโมเนีย  

6) หา้มเกบ็ทอ่บรรจุใกลช้อ่งลฟิทห์รอืระบบระบายอากาศของตวัอาคาร 
7) หา้มนําสิง่ของหนกักดทบัหรอืวางบนทอ่บรรจุ 
8) การจัดวางท่อบรรจุ ให้มีพื้นที่ว่างสําหรับทางเดินเพื่อการเข้าดําเนินการ

เคลื่อนยา้ยทอ่ไดส้ะดวก และสามารถจดัการในกรณเีกดิเหตุฉุกเฉินได ้ 
9) ท่อบรรจุที่ใช้หมดแล้ว ให้เก็บแยกออกจากท่อบรรจุที่ยงับรรจุแอมโมเนีย เพื่อ

ป้องกนัการสบัสนกรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน 
10) บริเวณที่จัดเก็บท่อบรรจุแอมโมเนีย ควรมีเครื่องตรวจวัดก๊าซแอมโมเนีย 

(Ammonia gas detector) ทีผ่า่นการสอบเทยีบความถูกตอ้งแลว้ 
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11) พนักงานทุกคนที่มหีน้าที่รบัผดิชอบต่อการจดัเก็บหรอืใช้ท่อบรรจุก๊าซ จะต้อง
เป็นผูท้ี่ได้รบัการฝึกอบรมใหม้คีวามชํานาญและปฏบิตัิตามขัน้ตอนทัง้ในภาวะ
ปกตแิละเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน 

12) การจดัเก็บให้ปฏิบตัิตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องคู่มอืการเก็บ
รกัษาสารเคมแีละวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2550  ซึง่การจดัเกบ็แอมโมเนียกําหนดเป็น
การจดัเกบ็ประเภท 2A ตามตารางการจดัเกบ็สารเคม ีภาคผนวก ก 

13) บรเิวณจดัวางท่อบรรจุควรมสีญัลกัษณ์และป้ายเตือนแสดงความเป็นอนัตราย 
แสดงดงัรปู 

 
NFPA Standard   เครือ่งหมายเพือ่ความปลอดภยัตาม มอก.635 

               
 

4.2.2 การใชง้านทอ่บรรจุก๊าซแอมโมเนีย 
1) ท่อบรรจุที่นํามาใชง้านต้องอยู่ในสภาพที่พรอ้มใชง้านไดอ้ย่างปลอดภยั หา้มนํา

ทอ่บรรจุทีร่ ัว่ซมึกลบัมาใชง้านอกี 
2) จดัใหม้รีายการตรวจสอบสภาพทอ่บรรจุก่อนการใชง้าน  
3) ทอ่บรรจุควรมฝีาครอบวาลว์ไวต้ลอดเวลา  
4) ตอ้งระวงัอยา่ใหท้อ่ไดร้บัแรงกระแทกหรอืตกกระแทกอยา่งรนุแรง 
5) หา้มทาํการซ่อมแซมหรอืดดัแปลงทอ่บรรจุเองไมว่า่กรณใีด ๆ กต็าม 
6) หา้มทาํเครือ่งหมายใด ๆ หรอื ลบ ทาํลาย สญัลกัษณ์ป้ายแสดงขอ้มลูต่าง ๆ ทีต่ดิมา

กบัทอ่บรรจุ  
7) หา้มใหค้วามรอ้นกบัตวัท่อบรรจุโดยตรง เพราะอาจทําใหเ้กดิการแตกรา้วในเน้ือ

โลหะภายในทอ่ได ้
8) หากไม่สามารถเปิดหรอืปิดวาล์วด้วยมอืได้ ให้ใช้ประแจที่ทําขึ้นเฉพาะเท่านัน้ 

หา้มใชแ้รงกระแทกหรอืต่อประแจใหย้าวขึน้ 
9) การเปิดวาลว์ตอ้งค่อย ๆ หมุน จนปรมิาณแอมโมเนียทีจ่่ายออกไดเ้พยีงพอ โดย

ดจูากเครือ่งวดัอตัราการไหล 
10) ใส่วาล์วกนักลบัที่ท่อที่ต่อระหว่างท่อบรรจุและระบบในกระบวนการผลิต เพื่อ

ป้องกนัน้ําหรอืของเหลวในกระบวนการผลติยอ้นกลบัเขา้ทอ่บรรจุ 
 

 
 

1
0 3 
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4.2.3 การบาํรงุรกัษาทอ่บรรจุ 
1) กรณทีอ่บรรจุและวาลว์ ชาํรดุเสยีหาย หา้มทาํการซ่อมแซมดว้ยตนเอง ตอ้งสง่คนื

ผูจ้าํหน่ายทนัท ี
2) ทอ่บรรจุทุกทอ่ตอ้งมฝีาครอบวาลว์อยูค่รบ 
3) ฐานรองรบัทอ่บรรจุอาจเกดิสนิมได ้จงึควรหลกีเลีย่งการใหท้อ่สมัผสัความชืน้หรอืน้ํา 
4) หา้มผูใ้ชพ้่นสหีรอืทําเครื่องหมายใด ๆ ทีต่วัท่อบรรจุ เกลยีว หรอืกา้นวาลว์ โดย

เดด็ขาด 
 

4.3 การใช้งานอย่างปลอดภยัสาํหรบัแทง็กติ์ดตรึง 
เจา้หน้าทีผู่เ้กีย่วขอ้งจะตอ้งเขา้ใจถงึมาตรฐานและวธิใีชง้านแทง็กต์ดิตรงึเพือ่ความปลอดภยัของ

ระบบการขนส่ง การขนถ่ายจากแท็งก์ขนส่งเข้าสู่ระบบการจดัเก็บ ต้องมีการตรวจสอบด้านความ
ปลอดภยั โดยมแีนวทางปฏบิตัแิละขอ้ควรระวงัดงัน้ี 
 

4.3.1 การตรวจสอบความถูกตอ้งของรถขนสง่แอมโมเนีย 
1) แทง็ก์สําหรบัการขนส่งแอมโมเนียต้องขึน้และตดิตัง้ทะเบยีนแทง็ก์1 ตามมาตรฐาน

การขนสง่แอมโมเนีย รหสัแทง็ก ์PxBH(M) แสดงดงัรปูที ่4-1 
 

 
 

รปูที ่4-1 แสดงตาํแหน่งทะเบยีนแทง็กอ์ยูด่า้นหลงัของแทง็กต์ดิตรงึ 

 
2) ตอ้งตดิสญัลกัษณ์แสดงความเป็นอนัตราย2 ของแอมโมเนียทีแ่ทง็กต์ดิตรงึ แสดงดงัรปูที ่

4-2 ตามมาตรฐานสหประชาชาต ิขนาดไมน้่อยกว่า 250 มลิลเิมตร x 250 มลิลเิมตร 
เสน้สเีดยีวกบัสญัลกัษณ์ ขนาดความกวา้งเสน้ 12.5 มลิลเิมตร หา่งจากขอบสญัลกัษณ์ 
5 มลิลเิมตร อยู่ภายในขนานกบัขอบสญัลกัษณ์หมายเลขประเภทวตัถุอนัตรายตอ้งมี
ขนาดความสงูไมน้่อยกวา่ 25 มลิลเิมตร โดยตดิไวท้ีด่า้นซา้ย ดา้นขวา และดา้นหลงั 

                                                 
1 ทีม่า : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งการขนสง่วตัถุอนัตรายทางบก พ.ศ. 2546 
2 ทีม่า : ประกาศมตคิณะกรรมการวตัถุอนัตราย เรือ่งการขนสง่วตัถุอนัตรายทางบก พ.ศ. 2545 หวัขอ้ที ่7.1 ป้าย 

ทะเบยีนแทง็ก ์
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รปูที ่4-2 ป้ายแสดงความเป็นอนัตรายของแอมโมเนีย  

 

3) รถขนสง่แอมโมเนีย ตอ้งตดิแผน่เครื่องหมายสสีม้สะทอ้นแสง1 (Orange color plate 
marking) มลีกัษณะเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้สองส่วนตดิกนัตามแนวยาว ทีแ่สดงรหสั
ความเป็นอนัตราย (Hazard identification number) และหมายเลขสหประชาชาตติดิ
ไวท้ีด่า้นหน้า ดา้นหลงัของรถ และดา้นซา้ย ดา้นขวาของแทง็กต์ดิตรงึใหม้องเหน็ได้
ชดัเจน ตวัอยา่งแสดงดงัรปู 4-3 และมคีวามหมายดงัน้ี คอื 

268 เป็นหมายเลขแสดงความเป็นอนัตรายของแอมโมเนีย ซึ่งหมายถึง 
ก๊าซพษิกดักรอ่น 

1005 เป็นหมายเลขสหประชาชาตหิรอื UN Number ของแอมโมเนีย 

           
 

รปูที ่4-3 แสดงแผน่เครือ่งหมายสสีม้ของแอมโมเนีย 

 
4.3.2 การตรวจสอบแทง็กต์ดิตรงึก่อนการใชง้าน 

1) ตอ้งทราบขนาดของแทง็กต์ดิตรงึ เพือ่ป้องกนัการบรรจุเกนิขนาด 
2) แท็งก์ติดตรึงต้องได้ร ับการขึ้นทะเบียนแท็งก์วัตถุอันตรายจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม และมเีอกสารยนืยนัการตรวจสอบแทง็กต์ดิตรงึตามระยะเวลาทีก่ําหนด
ตามกฎหมาย ทุกระยะ 3 ปี 

3) ตรวจสอบสภาพของหน้าแปลน ขอ้ต่อ ทอ่สาํหรบัการขนถ่ายวา่อยูใ่นสภาพพรอ้ม
บรรจุไดอ้ยา่งปลอดภยั 

                                                 
1 ทีม่า : ประกาศมตคิณะกรรมการวตัถุอนัตราย เรือ่งการขนสง่วตัถุอนัตรายทางบก พ.ศ. 2545 หวัขอ้ที ่7.2 แผน่เครือ่งหมายสสีม้ 

268
1005

40 ซ.ม. 

30 ซ.ม. 

10 ซ.ม. 

15 ซ.

15 ม.ม. 
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บทท่ี 5 
การขนย้าย การขนถ่าย และการขนส่ง 

 

การขนยา้ยในบทน้ีหมายถงึการลําเลยีงบรรจุภณัฑข์นาดต่าง ๆ ไดแ้ก่ ท่อบรรจุ (Cylinder) ถงั
บรรจุขนาดใหญ่ (Drum) ขึน้หรอืลงจากรถขนสง่ และการขนยา้ยบรรจุภณัฑภ์ายในโรงงาน หรอืสถานที่
จดัเกบ็  

การขนถ่าย หมายถงึ การเตมิเขา้ (Loading) การถ่ายออก (Unloading) และการบรรจุ (Filling) 
เช่น การขนถ่ายสารเคมจีากเรอืเขา้สู่ถงัเก็บ การขนถ่ายจากถงัเก็บลงสู่รถแท็งก์ การขนถ่ายจากรถ
แทง็กเ์ขา้สูถ่งัเกบ็ การขนถ่ายจากถงัเกบ็ลงทอ่บรรจุ การขนถ่ายจากทอ่บรรจุเขา้สูถ่งัรบั เป็นตน้ 

การขนสง่ หมายถงึ การขนสง่โดยรถแทง็ก ์และรถบรรทุกบรรจุภณัฑข์นาดต่างๆ   
 
ในการขนย้าย การขนถ่าย และการขนส่งแอมโมเนีย ถือเป็นกิจกรรมที่มคีวามเสี่ยงต่อการ

ก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุทีอ่าจนําไปสู่การรัว่ไหล จงึจําเป็นตอ้งกําหนดขอ้ปฏบิตัใินการดําเนินกจิกรรมต่าง ๆ 
ดงักล่าว เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัอิยา่งปลอดภยั  
 
5.1 การขนย้าย 

ขอ้ปฏบิตัิในการขนยา้ยลําเลยีงภายในสถานประกอบการ สิง่สําคญัที่ต้องคํานึงถึง คอื ความ
ปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิาน อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการขนยา้ย และขอ้ควรปฏบิตัใินการขนยา้ย 

 
5.1.1   การขนยา้ยทอ่บรรจุขนาดเลก็ (Cylinder) 

การขนย้ายท่อบรรจุขนาดเล็กอาจทําได้หลายวิธี เช่น การขนย้ายโดยใช้มือ (Manual 
handling) และการขนยา้ยโดยใชเ้ครื่องทุ่นแรง (Mechanical handling) โดยรถเขน็ (Trolley) หรอืรถยก 
(Forklift)   

การขนยา้ยดว้ยมอืสามารถทาํไดใ้นกรณีทีท่่อบรรจุมขีนาดเลก็ ระยะทางในการเคลื่อนยา้ยไม่
ไกลเกนิไป พืน้ผวิเรยีบ พืน้ทีม่ขีนาดกวา้งเพยีงพอสาํหรบัการขนยา้ย มรีะบบสอ่งสวา่งเพยีงพอ 

ในการขนย้ายท่อบรรจุขนาดเล็กต้องให้วาล์วตัง้ขึ้นตลอดเวลาที่ทําการขนย้าย ห้ามวางท่อ
บรรจุนอนราบกบัพืน้ หา้มวางนอนและกลิง้ทอ่ไป หา้มดงึทอ่โดยการลากไปกบัพืน้ หา้มกระแทกทอ่บรรจุ  

การขนยา้ยดว้ยมอืมแีนวทางปฏบิตัดิงัน้ี 
1) สวมใสชุ่ดและอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคลทีเ่หมาะสม 
2) การเริม่เคลื่อนยา้ยท่อบรรจุ โดยค่อย ๆ เอยีงท่อจากจุดตัง้ตรง เมื่อท่อเริม่เอยีง ให้

หยดุในตําแหน่งทีข่อบกน้ทอ่อยูก่ึง่กลางในแนวดิง่  
3) การวางตําแหน่งมอื โดยใชม้อืจบับรเิวณฝาครอบวาลว์แบบหลวม ๆ ถา้กรณีมโีกร่ง

กาํบงัวาลว์ ใหใ้ชม้อืกาํบรเิวณโกรง่กาํบงัวาลว์ 
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4) การหมุนท่อไป โดยตอ้งหมุนท่อไปในทศิทางทีไ่มท่าํใหว้าลว์ของท่อเปิด การหมุนท่อ
ไปอาจทาํได ้2 วธิ ีคอื การใชม้อืผลกั และการใชเ้ทา้ผลกั การใชว้ธิใีดนัน้ขึน้กบัขนาด
ของทอ่และความถนดัของผูเ้คลื่อนยา้ย ตวัอยา่งแสดงดงัรปูที ่5-1 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
      
 

รปูที ่5-1 การขนยา้ยทอ่บรรจุขนาดเลก็ดว้ยมอื 

 
ในกรณทีีต่อ้งการขนยา้ยทอ่บรรจุขนาดเลก็ในระยะทางทีไ่กลขึน้ หรอืตอ้งการขนยา้ยท่อบรรจุ

จาํนวนมาก หรอืพืน้ทีท่าํการเคลื่อนยา้ยไมเ่รยีบ พืน้ยกระดบั จําเป็นตอ้งใชเ้ครื่องทุ่นแรงในการขนยา้ย 
ไดแ้ก่ รถเขน็ รถยก รอกไฟฟ้า การใชเ้ครื่องทุ่นแรงในการช่วยยกท่อบรรจุ เป็นการช่วยลดน้ําหนกัของ
การขนยา้ยลงอยา่งมาก ทาํใหล้ดความเสีย่งอนัตรายทีม่ต่ีอกระดกูสนัหลงัและเสน้ประสาทไขสนัหลงัของ
ผูท้าํการขนยา้ยดว้ยมอื   

รถเขน็สาํหรบัขนยา้ยทอ่บรรจุมหีลายประเภท ไดแ้ก่  
1) รถเขน็เพือ่ขนยา้ยทอ่ไดท้ลีะทอ่ (Single cylinder trolley)  
2) รถเขน็ทีม่ฐีานวางขนาดใหญ่สาํหรบัวางทอ่ (Footplate trolley) สามารถขนยา้ยครัง้

ละหลายทอ่พรอ้มกนั  
3) รถเขน็ทีม่รีะบบแมเ่หลก็ยดึทอ่ (Magnetic contact trolley) สามารถขนยา้ยไดค้รัง้ละ

หลายทอ่ โดยไมต่อ้งมแีผน่เหลก็รองพืน้เพือ่รบัน้ําหนกัทอ่  
4)  รถเขน็ทีอ่อกแบบสาํหรบัการขนยา้ยทอ่ขึน้ลงบนัไดโดยเฉพาะ (Stair capable trolley) 

 
การขนยา้ยโดยรถยก (Forklift) ใชใ้นกรณีทีต่อ้งยกท่อทีม่ขีนาดใหญ่ หรอืตอ้งการขนยา้ยท่อ

บนแทน่รองสนิคา้ (Pallet) ครัง้ละหลาย ๆ ทอ่ มแีนวทางปฏบิตัดิงัน้ี 
1) ผูข้บัรถยกตอ้งไดร้บัการอบรมในเรือ่งการใชร้ถยกและการขบัขีอ่ยา่งปลอดภยั 
2) ไมบ่รรทุกน้ําหนกัเกนิกวา่ทีร่ถยกจะรบัได ้
3) กระจายน้ําหนกัใหท้ัว่ในการจดัเรยีงทอ่บนงาของรถยก 
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4) การจดัเรยีงท่อบรรจุบนแท่นรองสนิคา้ ใหว้างเรยีงตามแนวตัง้เท่านัน้ ทําการรดัตรงึ
ทอ่ใหแ้น่นหนา ป้องกนัการลม้ การกระแทก หรอืหลุดออกจากแทน่รองสนิคา้ 

5) ใหท้อ่ทีม่น้ํีาหนกัมากอยูใ่กลก้บัจุดศนูยก์ลางรถมากทีส่ดุ 
6) ขบัรถดว้ยความระมดัระวงัและใชค้วามเรว็ทีก่าํหนด  

 
การขนยา้ยทอ่บรรจุขนาดเลก็จากสถานทีจ่ดัเกบ็ขึน้บนรถบรรทุกมแีนวทางปฏบิตัดิงัน้ี  

1) ตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่พืน้รถเรยีบ สะอาด ไมเ่ปียกชืน้ ปราศจากวสัดุและของมคีม 
2) การขนยา้ยทอ่บรรจุขึน้และลงจากรถบรรทุก ตอ้งปรบัระดบัพืน้ของสถานีสง่กบัพืน้รถ

ใหเ้ท่ากนัหรอือยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกนั จดัเรยีงท่อบรรจุบนรถในแนวตัง้ ยกเวน้ท่อทีม่ี
ความยาวไมส่ามารถวางตัง้ได ้

3) การขนยา้ยท่อบรรจุโดยใชแ้ท่นรองสนิคา้ ตอ้งยกแท่นรองสนิคา้ทีม่ที่อบรรจุวางเรยีง
อยูด่ว้ยความระมดัระวงั หลกีเลีย่งการกระแทกของทอ่บรรจุ  

4) เมื่อจดัเรยีงท่อบรรจุบนรถเรยีบรอ้ยแลว้ ตอ้งรดัตรงึทุกท่อใหม้ัน่คง ไม่ใหล้ม้ เคลื่อน
ออก หรอืกระแทกกบัทอ่บรรจุอื่น ตวัรถ หรอืคอกกัน้   

 
การขนยา้ยท่อบรรจุขนาดเลก็จากรถบรรทุกลงมายงัสถานทีจ่ดัเกบ็ของผูใ้ช ้มแีนวทางปฏบิตัิ

ดงัน้ี  
1) ตรวจสอบใหม้ัน่ใจว่าพืน้ทีจ่ะรบัและจดัเรยีงท่อบรรจุมคีวามเรยีบ สะอาด ไม่เปียกชืน้ 

ปราศจากวสัดุและของมคีม 
2) การขนยา้ยท่อบรรจุขึน้และลงจากรถบรรทุก ตอ้งปรบัระดบัพืน้ของสถานีรบัท่อบรรจุ

กบัพืน้รถใหเ้ท่ากนัหรอือยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกนั หากไม่สามารถปรบัระดบัของพืน้ให้
ใกลเ้คยีงกนั ควรใชร้ถบรรทุกทีม่รีะบบลดระดบัพืน้ทีท่า้ยรถดว้ยไฮดรอลกิ (Tail gate 
lifting) หรอืใชเ้ครื่องทุ่นแรงในการขนยา้ยท่อบรรจุลงโดยหลกีเลีย่งการกระแทกของ
ทอ่บรรจุกบัพืน้ดา้นล่าง หา้มขนยา้ยทอ่บรรจุดว้ยการกลิง้ทิง้ลงจากรถและรบัดว้ยยาง
รองทีพ่ืน้ดา้นล่าง 

3) การขนยา้ยท่อบรรจุลงโดยใช้แท่นรองสนิคา้ ต้องยกแท่นรองสนิคา้ที่มที่อบรรจุวาง
เรยีงอยูด่ว้ยความระมดัระวงั หลกีเลีย่งการกระแทกของทอ่บรรจุ  

 
5.1.2 การขนยา้ยถงับรรจุขนาดใหญ่ (Drum) 

รถยกตอ้งมคีวามเหมาะสม สามารถยกถงับรรจุขนาดใหญ่ทีม่น้ํีาหนกัมากได ้มอุีปกรณ์ยดึรดั 
เชน่ สลงิ หรอืเขม็ขดัทีใ่ชส้าํหรบัยดึรดัเพือ่ป้องกนัการตกหล่น เป็นตน้ 

การขนยา้ยถงับรรจุขนาดใหญ่โดยใชร้ถยก สามารถทําการยกโดยใหท้่อบรรจุวางนอนอยู่บน
แผ่นเหลก็ที่ยดึรดักบัถงั การขนยา้ยจะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ยดึรดัและรถยก ว่าอยู่ในสภาพพรอ้มใช้
งานไดอ้ยา่งปลอดภยั ตวัอยา่งการขนยา้ยถงับรรจุแอมโมเนียขนาดใหญ่ แสดงดงัรปูที ่5-2 
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รปูที ่5-2 การขนยา้ยถงับรรจุแอมโมเนียขนาดใหญ่ 

 

5.2 การขนถ่าย  
การขนถ่ายจะเป็นกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในการเตมิเขา้ (Loading) หรอืการถ่ายออก (Unloading) 

เช่น การถ่ายสารเคม ี ระหว่างหน่วยขนส่งและถงัเกบ็ และระหว่างถงัเกบ็กบับรรจุภณัฑ ์เป็นต้น ขอ้
ปฏบิตัเิพือ่ความปลอดภยัในการขนถ่ายแอมโมเนีย แบ่งออกไดห้ลายกรณดีงัน้ี  

 
5.2.1 การขนถ่ายจากเรอืนําเขา้แอมโมเนียเขา้ถงัเกบ็ 

1) การขนถ่ายแอมโมเนียจากเรอืต้องปฏบิตัิตามขัน้ตอนปฏบิตัิงานและมาตรการ
ความปลอดภยัของทา่เรอืและคลงัสนิคา้เคมโีดยเครง่ครดั  

2) การเตรยีมความพรอ้มในการรบัสนิคา้จากเรอื เช่น ท่าเรอื ถงัรบัแอมโมเนียจาก
เรอืรวมถงึปรมิาณสงูสดุทีถ่งัรบัได ้ทอ่ก๊าซแอมโมเนียและท่อแอมโมเนียเหลว ขอ้
ต่อ วาลว์ อุปกรณ์กูภ้ยัฉุกเฉินบนทา่เรอื เป็นตน้ 

3) เจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งต้องไดร้บัการฝึกอบรมเฉพาะเกี่ยวกบัการรบัสนิคา้จากเรอื 
และปฏบิตัติามคูม่อืการปฏบิตังิานโดยเครง่ครดั ไดแ้ก่ การสวมใสชุ่ดและอุปกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล การเตรยีมอุปกรณ์ความปลอดภยัและระบบ
ดบัเพลงิตลอดเวลาทีม่กีารปฏบิตักิารขนถ่ายสนิคา้ ณ ท่าเรอื การนําเรอืเทยีบท่า 
การเก็บตวัอย่าง การต่อท่อก๊าซและท่อแอมโมเนียเหลว การตรวจสอบสุดท้าย
ก่อนเดินป ัม๊เพื่อขนถ่ายสินค้า และการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภยัและแผนการขนถ่ายสนิคา้ 

4) การปฏบิตังิานเมื่อสิน้สุดการขนถ่ายแอมโมเนีย การแจง้หยุดป ัม๊ การปิดวาล์วที่
เกี่ยวขอ้ง ต้องตรวจสอบความพรอ้มก่อนถอดท่อออกจากระบบการขนถ่ายจาก
เรอื และเกบ็อุปกรณ์ใหเ้รยีบรอ้ย 
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หมายเหตุ ทัง้น้ีต้องควบคุมการปฏบิตัิงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัและ
แผนการขนถ่ายสนิคา้ของทา่เรอืนัน้ๆ 

 
5.2.2 การขนถ่ายจากถงัเกบ็ลงรถแทง็ก ์(Tank truck) 

1) ก่อนการเติมสารเคม ีให้ตรวจสอบสภาพรถที่จะรบัแอมโมเนีย รถที่เหมาะสม
สาํหรบัการขนส่งแอมโมเนียต้องมแีทง็ก์รหสั PxBH(M) ตามมาตรฐานของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อรถเขา้สู่สถานีขนถ่ายแอมโมเนีย ตอ้งดบัเครื่อง ดงึ
เบรกมอื ปลดเกยีรใ์หอ้ยูใ่นตําแหน่งวา่ง และหนุนลอ้  

2) ตรวจสอบความพรอ้มของอุปกรณ์ทีใ่ชข้นถ่ายทัง้ระบบ เช่น ป ัม๊ ท่อสําหรบัการ
ขนถ่าย ขอ้ต่อ บรเิวณสถานีขนถ่าย การต่อสายดนิ (Grounding) จากโครงแชสซี
รถ อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั วางกรวยจราจร ป้ายเตอืนขณะกําลงัขนถ่าย 
เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งตอ้งใสชุ่ดและอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัทีเ่หมาะสมกบั
การปฏบิตังิาน 

3) การขนถ่ายแอมโมเนียลงแทง็กข์องรถบรรทุกตอ้งเป็นระบบปิด ตอ้งต่อท่อสาํหรบั
การขนถ่ายทัง้ทอ่ก๊าซ (Gas phase) และทอ่แอมโมเนียเหลว (Liquid phase) 

4) ควบคุมการขนถ่ายแอมโมเนียลงในแท็งก์ของรถบรรทุกไม่ให้เกินปริมาณที่
กาํหนด ในระดบัทีป่ลอดภยัไมเ่กนิ 85% ของปรมิาตรบรรจุสงูสดุ 

5) เมื่อสิ้นสุดการขนถ่ายลงรถบรรทุก ให้ปิดระบบการขนถ่ายตามขัน้ตอนการ
ดาํเนินงานของสถานีขนถ่าย ปิดวาลว์ ถอดทอ่ขนถ่าย ปิด Seal จดัเกบ็อุปกรณ์ที่
เกีย่วขอ้งทัง้หมด  

 
5.2.3 การขนถ่ายจากรถแทง็กเ์ขา้สูถ่งัรบัของผูใ้ช ้

1) พนักงานขบัรถขนส่งต้องปฏิบตัิตามมาตรการความปลอดภยัของโรงงานผู้รบั
แอมโมเนียอยา่งเครง่ครดั เมื่อไปถงึสถานีขนถ่ายก๊าซ ใหจ้อดรถในทีก่ําหนด ดบั
เครือ่ง ดงึเบรกมอื ปลดเกยีรใ์หอ้ยูใ่นตําแหน่งวา่ง และหนุนลอ้ 

2) สวมใสอุ่ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั จดัวางกรวยยางจราจร นําถงัดบัเพลงิเคมี
แห้งลงมาวางให้สามารถพร้อมใช้งานได้ทนัท ีวางป้ายเตือนเพื่อป้องกนัไม่ให้
บุคคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งเขา้ใกล ้

3) ตรวจสอบปรมิาณแอมโมเนียในถงัรบัทุกถงัและทาํบนัทกึไว ้ตรวจสอบ Seal ตูจ้า่ย  
4) เปิดตูจ้า่ยก๊าซ ต่อสายดนิของรถและถงัรบั ต่อทอ่ก๊าซและทอ่แอมโมเนียเหลวของ

รถ เขา้กบัทอ่ก๊าซและทอ่แอมโมเนียเหลวของถงัรบั  
5) เปิดวาล์วท่อก๊าซที่ถังรับก่อน แล้วจึงเปิดวาล์วก๊าซที่รถอย่างช้า ๆ พร้อม

ตรวจสอบรอยรัว่ของวาลว์และขอ้ต่อทุกจุด เปิดวาลว์ก๊าซจนสดุ 
6) เปิดวาล์วแอมโมเนียเหลวที่ถังรบัและเปิดวาล์วแอมโมเนียเหลวที่รถ พร้อม

ตรวจสอบรอยรัว่ของวาลว์และขอ้ต่อทุกจุด เปิดวาลว์จนสดุ 
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7) เดนิระบบป ัม๊จากรถ เฝ้าระวงัตลอดเวลาที่สูบถ่ายจนกระทัง่สูบถ่ายจนหมด แต่
ตอ้งไมเ่กนิ 85% ของปรมิาตรถงัรบั 

8) ไล่ระบบแอมโมเนียเหลวในทอ่ลงสูถ่งัรบัใหห้มด แลว้หยดุระบบการสบูถ่าย  
9) ปิดวาลว์ทุกตวัทีร่ะบบรบัก๊าซของถงัรบั และปิดวาลว์ทุกตวัของรถ 
10) เปิดวาลว์ระบายแรงดนัระหว่างขอ้ต่อถ่ายก๊าซกบัถงัรบัลงสูถ่งัดกัแอมโมเนียหรอื

นําเขา้กระบวนการผลติ  
11) ถอดท่อขนถ่ายทัง้สองท่อ จดัเกบ็ไวใ้นที่เกบ็ใหเ้รยีบรอ้ย เกบ็สายดนิเขา้ที่ เกบ็

อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั เกบ็ชุดหนุนลอ้ และอุปกรณ์ทัง้หมด ตรวจสอบ
บรเิวณสถานีขนถ่ายเพีอ่ความเรยีบรอ้ย ก่อนออกรถไป  
 
ตวัอย่างการขนถ่ายแอมโมเนียจากรถแทง็ก์เขา้สู่ถงัรบัทีโ่รงงานผูใ้ช ้แสดงดงั
รูปที ่5-3 

 

 
รปูที ่5-3 การขนถ่ายแอมโมเนียจากรถแทง็กเ์ขา้สูถ่งัรบัทีโ่รงงานผูใ้ช ้

 

5.2.4 การขนถ่ายจากถงัเกบ็ลงทอ่บรรจุ 
1) การขนถ่ายแอมโมเนียลงท่อบรรจุต้องบรรจุ ณ โรงงานบรรจุก๊าซแอมโมเนียที่

ได้ร ับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเท่านัน้ และต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายอยา่งเครง่ครดั  
2) ผูท้ีจ่ะเป็นพนักงานบรรจุก๊าซแอมโมเนีย ต้องผ่านการฝึกอบรมและไดร้บัการขึน้

ทะเบยีนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหเ้ป็นพนักงานบรรจุก๊าซแอมโมเนียแล้ว

เทา่นัน้  
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3) ก่อนการบรรจุ ใหต้รวจสอบสภาพท่อก๊าซดว้ยสายตา ไมใ่หบ้รรจุท่อทีม่สีภาพไม่

สมบูรณ์ เช่น มรีอยบุบหรอืยุบมาก ท่อบวม มสีนิมกดัลกึเกนิครึง่หน่ึงของความ

หนาถงั หรอืถูกไฟไหม ้สภาพวาลว์ชาํรุด เป็นตน้ รวมถงึตรวจสอบถงัโดยการชัง่

น้ําหนกั  
4) สวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง เช่น ชุดเสือ้แขน

ยาว ชุดป้องกนัสารเคม ีถุงมอืป้องกนัสารเคม ีกระบงัหน้า (Face shield) คู่กบัที่

ครอบหน้าแบบครอบครึง่ใบหน้า (Half face) หรอืทีค่รอบหน้าแบบครอบเตม็

ใบหน้า (Full face) เป็นตน้ 
5) เตมิก๊าซดว้ยแรงดนัทีก่าํหนด และขณะทีบ่รรจุก๊าซ ตอ้งเฝ้าระวงัตลอดเวลา  
6) หา้มบรรจุเกนิ 85% โดยปรมิาตรของถงั ตรวจสอบโดยการชัง่น้ําหนกั 

7) ตรวจสอบการรัว่ซมึบรเิวณทอ่ ขอ้ต่อ  ดว้ยเครือ่งมอืวดัหรอืน้ําสบู่ ถา้มฟีองใหท้าํ

การถ่ายเทก๊าซออกจากถงัทนัทโีดยผูช้าํนาญการ 
8) ต้องผนึก (Seal) ที่วาล์วถงัทุกใบก่อนส่งมอบ เพื่อการสอบทวนหรอืประกนั

คุณภาพ 

9) หากตอ้งเกบ็ท่อบรรจุเพื่อรอสง่มอบ ใหเ้กบ็ในทีท่ีก่ําหนดให ้เช่น พืน้ราบแขง็แรง

เปิดโล่ง มกีารระบายอากาศทีด่ ีไมเ่ปียกชืน้ มอุีปกรณ์ตรวจวดัก๊าซแอมโมเนียรัว่ 

(Ammonia gas detector) 
 
 ตวัอยา่งการเตมิก๊าซแอมโมเนียลงทอ่บรรจุ แสดงดงัรปูที ่5-4 
 

 
รปูที ่5-4 การเตมิก๊าซแอมโมเนียลงทอ่บรรจุ 
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5.2.5 การขนถ่ายจากทอ่บรรจุเขา้ถงัรบั หรอืเขา้สูร่ะบบทาํความเยน็ 
1) ท่ออ่อนทีใ่ชใ้นการขนถ่ายแอมโมเนียจากท่อบรรจุเขา้ถงัรบัตอ้งมคีวามเหมาะสม

กบัสภาพการใชง้าน วสัดุทีใ่ชท้าํทอ่ เชน่  

• ทอ่สแตนเลส Corrugated Stainless Steel หุม้ดว้ย Stainless Braided 

• ท่อยาง Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) ดา้นในเป็นเสน้
ใยไนล่อนถกั 2 ชัน้ สามารถรบัอุณหภูมทิีเ่ปลีย่นแปลงจาก -40 oC ถงึ 
80 oC ได ้และทนความดนัใชง้านไดถ้งึ 350 psig 

2) ตลอดเวลาที่ทําการต่อท่อและขนถ่ายแอมโมเนีย ต้องมีผู้ควบคุมดูแลที่ขึ้น
ทะเบยีนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วอย่างน้อย 1 คน  คอยตรวจสอบและ
กาํกบัดแูลการปฏบิตังิาน 

3) ผูป้ฏบิตักิารขนถ่าย ควรสวมใสอุ่ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ 
หมวกนิรภัย แว่นครอบตากันสารเคมี กระบังหน้ากันสารเคมี ถุงมือป้องกัน
สารเคม ีรองเท้านิรภยั และจดัเตรยีมหน้ากากกรองก๊าซแอมโมเนีย ไวใ้นกรณี
ฉุกเฉิน 

4) ขนยา้ยทอ่บรรจุทีม่แีอมโมเนียมาไวใ้กลก้บัวาลว์ของถงัรบั 
5) ควรตดิตัง้วาลว์กนักลบั (Check valve) ทีถ่งัรบั เพื่อป้องกนัการไหลกลบัไปสูท่่อ

บรรจุอกี  
6) ก่อนการขนถ่าย ใหต้รวจสอบปรมิาณแอมโมเนียในถงัรบั ตรวจสอบความพรอ้ม

ของถงั และท่อบรรจุ (Cylinder) ตรวจสอบวาลว์ทีถ่งัรบั และวาลว์ทีท่่อบรรจุ ต่อ
ทอ่ระหวา่งทอ่บรรจุและถงัรบั คอ่ยๆ เปิดวาลว์ทีท่อ่บรรจุและวาลว์ถงัรบัอยา่งชา้ ๆ 
ตรวจสอบรอยรัว่ทีบ่รเิวณวาลว์และทอ่ 

7) เมื่อเสรจ็สิน้การบรรจุ ก่อนการถอดเอาท่อบรรจุทีว่่างเปล่าออกจากถงัรบั จะตอ้ง
แน่ใจวา่ไมม่แีรงดนัตกคา้งภายในทอ่  

8) ตรวจสอบความเรยีบรอ้ย เกบ็อุปกรณ์การขนถ่ายเขา้ที ่ขนยา้ยถงัแอมโมเนียที่
ขนถ่ายแลว้ไปเกบ็ในสถานทีจ่ดัเกบ็ทีก่าํหนด 

หมายเหต ุกรณมีเีหตุผดิปกตใินระบบทาํความเยน็หรอืซ่อมบาํรุง ตอ้งขนถ่ายแอมโมเนีย
ออกจากระบบ โดยตอ้งกระทาํภายใตค้าํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์เทา่นัน้ 

 
5.3 การขนส่ง (Transportation) 

ขอ้พจิารณาในการขนสง่อยา่งปลอดภยั สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 

5.3.1 การขนสง่ดว้ยแทง็กท์ีย่ดึตดิกบัตวัรถหรอืแทง็กต์ดิตรงึ 
การขนสง่แอมโมเนีย จะตอ้งดาํเนินการอยา่งปลอดภยัภายใตข้อ้กําหนดของมาตรฐานการขนสง่

วตัถุอนัตรายทางบก ทีผู่ป้ระกอบการขนสง่ตอ้งปฏบิตัติาม ไดแ้ก่ 



คูม่อืการจดัการสารเคมอีนัตรายสงู  แอมโมเนีย (Ammonia) 

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  59 

1) ใช้แท็งก์สําหรบัการขนส่งแอมโมเนียตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ไดแ้ก่ แทง็กร์หสั PxBH(M) 

2) ผูป้ระกอบการขนสง่ จะตอ้งตดิป้าย เครื่องหมายระบุสารเคมทีีท่าํการขนสง่ใหถู้กตอ้ง
ตาม ประกาศกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2543 เรื่องการติดป้ายอกัษรภาพและ
เครื่องหมายของรถบรรทุกวตัถุอนัตราย และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2546 เรื่องการขนส่งวตัถุอนัตราย รวมทัง้มกีารจดัทําเอกสารกํากบัการขนส่งอย่าง
ถูกตอ้ง และดแูลรถใหอ้ยูใ่นสภาพทีเ่หมาะสมกบัการขนสง่ 

3) ปฏบิตัติามกฎหมายเรื่องการขนส่งวตัถุอนัตรายทางบก จดัเตรยีมอุปกรณ์คุม้ครอง
ความปลอดภยัครบถว้นและเหมาะสม 

4) รถขนสง่แอมโมเนีย ตอ้งมสีิง่ดงัต่อไปน้ี 
- ป้ายคาํเตอืนและสญัลกัษณ์ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกาํหนด  
- ขอ้มลูความปลอดภยัสารเคม ี(SDS) 
- ข้อมูลการระงบัเหตุฉุกเฉินในขณะขนส่ง (Transport Emergency Card 

- TREMCARD) 
- หมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้ดัสง่ เพือ่ตดิต่อในกรณฉุีกเฉิน  
- อุปกรณ์และเครือ่งมอืสาํหรบัแกไ้ขเมือ่เกดิการรัว่ไหลของแอมโมเนีย 
- ถงัดบัเพลงิอยา่งน้อย 3 ถงั 
- อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคล 
- น้ําประมาณ 5 ลติร เพือ่ใชใ้นการชาํระลา้งและประโยชน์อยา่งอื่น 

 
ตวัอยา่งรถขนสง่แอมโมเนียแบบรถแทง็กแ์สดงดงัรปูที ่5-5 
 

 

รปูที ่5-5 ตวัอยา่งรถขนสง่แอมโมเนียแบบรถแทง็ก ์
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5.3.2 การขนสง่ดว้ยรถบรรทุกทอ่บรรจุ 
1) รถขนส่งท่อบรรจุแอมโมเนีย ควรมคีอกกัน้เพื่อป้องกนัการตกกระเด็นของท่อ

บรรจุออกจากรถ รวมถึงตาข่ายกัน้ด้านบนของคอก ตวัอย่างรถขนส่งท่อบรรจุ
แอมโมเนียทีม่ตีาขา่ยปิดดา้นบน แสดงดงัรปูที ่5-6 

2) เมื่อขนยา้ยท่อบรรจุขึน้รถ ตอ้งรดัตรงึทุกท่อบรรจุใหแ้น่นหนา ไมส่ามารถเคลื่อน
ออกจากตําแหน่ง หรอืกระแทก หรอืลม้ได ้ในขณะขนสง่  

3) ผูป้ระกอบการขนส่ง จะตอ้งจําแนกประเภท ปิดฉลาก เครื่องหมายระบุสารเคมทีี่
ทําการขนส่งใหถู้กต้องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทัง้มกีารจดัทํา
เอกสารกํากบัการขนส่งอย่างถูกต้อง และดูแลรถใหอ้ยู่ในสภาพที่เหมาะสมกบั
การขนสง่  

4) รถขนสง่แอมโมเนีย ตอ้งมสีิง่ดงัต่อไปน้ี 
- ป้ายคาํเตอืนและสญัลกัษณ์  
- เอกสารขอ้มลูความปลอดภยัสารเคม ี(SDS) 
- ขอ้มลูการระงบัเหตุฉุกเฉินในขณะขนสง่ (TREMCARD) 
- หมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้ดัสง่ เพือ่ตดิต่อในกรณฉุีกเฉิน  
- อุปกรณ์และเครือ่งมอืสาํหรบัแกไ้ขเมือ่เกดิการรัว่ไหลของแอมโมเนีย 
- ถงัดบัเพลงิอยา่งน้อย 3 ถงั 
- อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคล 
- น้ําประมาณ 5 ลติร เพือ่ใชใ้นการชาํระลา้งและประโยชน์อยา่งอื่น 

5) หา้มขนสง่สารทีเ่ขา้กนัไมไ่ดก้บัแอมโมเนียทีอ่าจทาํใหต้ดิไฟและเกดิระเบดิได ้ 
6) ระหว่างการขนส่ง ตอ้งมฝีาครอบสวมใส่ทุกท่อบรรจุเพื่อป้องกนัวาลว์หกั หรอืรัว่

จากการกระทบกนั เวน้แต่เป็นถงัทีม่โีกรง่กาํบงัวาลว์ 
7) ปฏบิตัติามกฎหมายเรื่องการขนส่งวตัถุอนัตรายทางบก มอุีปกรณ์คุม้ครองความ

ปลอดภยัครบถว้นและเหมาะสม 
 

 

รปูที ่5-6 ตวัอยา่งรถขนสง่ท่อบรรจุแอมโมเนียทีม่ตีาขา่ยปิดดา้นบน 
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5.3.3 หน้าทีแ่ละขอ้ควรปฏบิตัขิองพนกังานขบัรถขนสง่ มดีงัต่อไปน้ี 
1)  มใีบอนุญาตขบัขีช่นิดที ่4 
2)  ปฏบิตัติามขอ้ควรปฏบิตัเิพือ่ความปลอดภยัอยา่งเครง่ครดั 
3)  ปฏบิตัติามขอ้แนะนํากรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน 
4)  ตอ้งผา่นการอบรมเกีย่วกบัการขบัขีย่านพาหนะบรรทุกทีน่ายจา้งจดัให ้เชน่ การ                
     การฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัการขบัรถขนสง่วตัถุอนัตราย การแกไ้ขเบือ้งตน้ 
     กรณแีอมโมเนียรัว่ไหล เป็นตน้ 
5)  พนกังานขบัรถตอ้งผา่นการฝึกอบรมเป็นคนงานสง่ก๊าซ ตามประกาศกระทรวง 

อุตสาหกรรม เรื่อง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร การฝึกอบรม การออกหนังสอืรบัรองและ 
การขึน้ทะเบยีนเป็นคนงานควบคุม  สง่  และ บรรจุก๊าซประจาํโรงงาน พ.ศ. 2549  

6)  มขีอ้มลูการระงบัเหตุฉุกเฉินในขณะขนสง่ (TREMCARD) 
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ตวัอย่างข้อมลูการระงบัเหตฉุุกเฉินในขณะขนส่ง (Transport Emergency Card – TREMCARD)  
ข้อมลูการระงบัเหตฉุุกเฉินในขณะขนส่ง 
(Transport Emergency Card – TREMCARD) 

ประเภทท่ี 2.3 
Class 2.3 

  

ชื่อสนิคา้         แอมโมเนีย แอนไฮดรสั (Ammonia anhydrous) 
ลกัษณะทัว่ไป ก๊าซ  ไมม่สี ี
หมายเลขสหประชาชาต ิ
สนิคา้อนัตรายประเภทที ่  
รหสัความเป็นอนัตราย          

1005 
2.3 (8) 
268 

  

ลกัษณะความเป็นอนัตราย ก๊าซไวไฟ  ทาํใหผ้วิหนงัไหมอ้ยา่งรนุแรง  ทาํลายดวงตาอยา่งรนุแรง 
  

อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั
สว่นบุคคล 

ชุดป้องกนัสารเคม ี  ทีค่รอบหน้าแบบครอบเตม็ใบหน้าพรอ้มตวักรองแบบตลบัทีใ่ช้
ดดูซบัไอระเหย  ถุงมอืป้องกนัสารเคม ี  รองเทา้ป้องกนัสารเคม ี

  

ข้อปฏิบติัโดยคนขบัรถในกรณีเกิดเหตฉุุกเฉิน (General Actions to be Taken by Driver) 

ขอ้ปฏบิตัทิ ัว่ไป ดบัเครื่องยนต ์  ไมท่าํใหเ้กดิประกายไฟ หา้มสบูบุหรี ่  วางกรวยจราจรและป้าย
เตอืน  กนัคนใหห้่างจากจุดเกดิเหตุ ใหอ้ยูเ่หนือลม  แจง้ตํารวจและหน่วยกูภ้ยั
โดยเรว็ทีส่ดุ 

ขอ้ปฏบิตัเิฉพาะ สวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลและออกห่างจากบรเิวณทีเ่ป็นอนัตราย  ถา้
สารเคมรี ัว่ลงแหลง่น้ําหรอืลงในดนิ ใหแ้จง้หน่วยกูภ้ยั 

ข้อปฏิบติัเพ่ิมเติม/พิเศษ (Additional and/or Special Actions) 

กรณีเพลงิไหม ้ หา้มจดัการดว้ยตนเองกรณีเพลงิไหมส้ารเคม ี
การปฐมพยาบาล ถา้หายใจเขา้ไป รบีเคลื่อนยา้ยออกจากบรเิวณทีไ่ดร้บัสาร นําสง่แพทยท์นัท ี  ถา้

กลนืกนิเขา้ไป หา้มทาํใหอ้าเจยีน ใหด้ื่มน้ํามาก ๆ รบีนําสง่แพทยท์นัท ี  ถา้สมัผสั
ถูกผวิหนัง ใหถ้อดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ีอนออก และลา้งบรเิวณที่สมัผสัสารดว้ยน้ําปรมิาณ
มาก ๆ รบีนําสง่แพทยท์นัท ี  ถา้สมัผสัถูกตา ใหล้า้งตาทนัทดีว้ยน้ําปรมิาณมาก ๆ 
อยา่งน้อย 30 นาท ีแลว้รบีนําสง่แพทยท์นัท ี

ขอ้มลูใหก้บัเจา้หน้าทีกู่ภ้ยั ใหต้ดิต่อผูเ้ชีย่วชาญสารเคมหีรอืบรษิทัเจา้ของสนิคา้  กรณีเพลงิไหม ้ใหฉี้ดน้ําเป็น
ฝอยเพื่อหล่อเยน็ และดบัเพลงิ  หา้มฉีดน้ําเป็นลาํตรงไปยงัเพลงิทีไ่หม ้  กรณี
รัว่ไหล ใหฉี้ดน้ําเป็นมา่นน้ําเพื่อดกัจบัไอ  ป้องกนัสารและน้ําทีใ่ชร้ะงบัเหตุฉุกเฉิน 
ไมใ่หไ้หลลงไปยงัแหล่งน้ําสาธารณะและพืน้ดนิ  เกบ็กูซ้ากและสารปนเป้ือนดว้ย
ภาชนะบรรจุปิดมิดชิด และนําส่งผู้ร ับกําจัดที่ได้ร ับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

หมายเลขตดิต่อฉุกเฉิน • บรษิทัขนสง่                     หมายเลข xx xxx xxxx 

• บรษิทัเจา้ของสนิคา้อนัตราย  หมายเลข xx xxx xxxx  

• หน่วยกูภ้ยั                       หมายเลข xx xxx xxxx 

• ผูเ้ชีย่วชาญสารเคม ี            หมายเลข xx xxx xxxx 
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บทท่ี 6 
การระงบัเหตแุละการปฐมพยาบาล 

 
 แอมโมเนีย เป็นสารเคมทีี่มคีวามอนัตราย มคีวามเป็นพษิ เป็นสารกดักร่อนและมกีารจดัเก็บ
ภายใตค้วามดนั ดงันัน้เมื่อมกีารนําแอมโมเนียมาใชง้าน อาจก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ อุบตัภิยัจากการรัว่ไหล
ได ้ผูป้ระกอบการจําเป็นตอ้งมแีผนบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้ม
เป็นอย่างด ีทัง้ก่อนเกดิเหตุ ขณะเกดิเหตุ และหลงัเกดิเหตุ และเมื่อเกดิเหตุจะต้องตอบสนองต่อเหตุ
ฉุกเฉินไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี 

ความเป็นอนัตรายของสารเคมตีามมาตรฐานสมาคมป้องกนัอคัคภียัแห่งชาต ิ(National Fire 
Protection Association, NFPA) ประเทศสหรฐัอเมรกิา ของแอมโมเนีย คอื ตดิไฟได ้อนัตรายต่อ
สขุภาพสงู และเสถยีรไมไ่วต่อปฏกิริยิาเคม ีดงัสญัลกัษณ์ของแอมโมเนียในระบบ NFPA 704 ตามรปูที ่6-1 

 

 
 

รปูที ่6-1 สญัลกัษณ์ของแอมโมเนียในระบบ NFPA 704 

 
ขอ้มูลสําคญัในการระงบัเหตุฉุกเฉินจากแอมโมเนียอา้งองิจาก รหสัปฏบิตักิารฉุกเฉินในระบบ  

ฮาซเคม (Hazardous Chemical Emergency Action Code – HAZCHEM EAC) โดยมรีหสัและ
รายละเอยีดตามตารางที ่6-1  

ความไวไฟ 
4 – จุดวาบไฟตํ่ากว่า 22oC 
3 – จุดวาบไฟตํ่ากว่า 38oC 
2 – จุดวาบไฟตํ่ากว่า 93oC 
1 – จุดวาบไฟสูงกว่า 93oC 
0 – ไม่ตดิไฟ 

1 

ความไวในปฏกิริิยา 
4 – ระเบดิได้ 
3 – ความร้อนและการกระแทก

อาจเกดิการระเบดิ 
2 – ปฏกิริิยาเคมีรุนแรง 
1 – ไม่เสถียรถ้าโดนความร้อน 
0 – เสถียร 

0 

สุขภาพ 
4 – อันตรายถงึตาย 
3 – อันตรายสูง 
2 – อันตรายปานกลาง 
1 – อันตรายน้อย 
0 – ปลอดภยั 

3 

ข้อมูลพเิศษ 
ออกซไิดเซอร์ OXY 
กรด ACID 
กัดกร่อน COR 
ด่าง ALK 
ห้ามผสมนํา้ W 
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ตารางที ่6-1 รหสัปฏบิตักิารฉุกเฉิน (Emergency Action Code – EAC) ของแอมโมเนีย 

หมายเลข UN EAC Code วิธีการดบัเพลิง อนัตราย เครื่องป้องกนั 
และการทาํความสะอาด 

1005 2RE 2 = ใหฉ้ีดน้ําเป็น
ละอองคลุม (Fog) 

RE = อาจเกดิอนัตรายรา้ยแรงหรอือาจเกดิ
ระเบิดได้ สวมชุดป้องกนัทัง้ร่างกายและสวม
อุปกรณ์ช่วยหายใจ พิจารณาอพยพผู้คน
ใกลเ้คยีงใหห้า่งออกไปยงัจุดปลอดภยั 

ทีม่า : Dangerous Goods Emergency Action Code List 2009, National Chemical Emergency Centre, London.  

 
โดยมขีอ้มลูการระงบัเหตุฉุกเฉินจากแอมโมเนียตาม Emergency Response Guide 125 ของ 

US DOT (Department of Transportation, United States of America) รายละเอยีดดงัตารางที ่6-2 
 
ตารางที ่6-2 แนวทางการระงบัเหตุฉุกเฉินของแอมโมเนียตาม Guide No. 125 

อนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ 

อคัคีภยัหรือการระเบิด 

- อาจลุกไหมไ้ด ้แต่ไมลุ่กตดิไฟไดท้นัท ี
- ภาชนะบรรจุเมื่อได้รบัความร้อนสูงจากเพลิงไหม้ อาจปล่อยก๊าซไวไฟออกมาผ่านอุปกรณ์
ควบคุมความดนันิรภยั 
- ภาชนะบรรจุอาจระเบดิเมือ่ไดร้บัความรอ้น 
- ภาชนะบรรจุอดัความดนั เมือ่มรีอยฉีกขาดอาจพุง่ขึน้ไปในอากาศได ้

สขุภาพอนามยั 

- เป็นพษิ การรบัสารเขา้สูร่า่งกายทางการหายใจ การกนิหรอืการซมึผา่นผวิหนงั อาจทาํใหเ้สยีชวีติ 
- ไอระเหยอาจทาํใหเ้กดิการระคายเคอืงและกดักรอ่นอยา่งรนุแรง 
- การสมัผสักบัก๊าซหรอืก๊าซเหลว อาจทําใหเ้กดิแผลไหม ้บาดเจบ็สาหสั และ/หรอืเน้ือตายจาก
ความเยน็จดั 
- หากสารลุกไหม ้อาจทาํใหเ้กดิก๊าซทีม่ฤีทธิร์ะคายเคอืงและ/หรอืเป็นพษิ 
- น้ําเสยีจากการดบัเพลงิอาจทาํใหเ้กดิมลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม 

ความปลอดภยัต่อสาธารณะ 

- โทรแจง้เจา้หน้าทีร่ะงบัเหตุฉุกเฉินตามเบอรใ์นเอกสารกาํกบัการขนสง่ หากไมพ่บเอกสารหรอืไม่
มคีนรบัสายใหโ้ทรแจง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
- กัน้แยกบรเิวณทีม่กีารหกรัว่ไหลทนัทอียา่งน้อย 100 เมตร (330 ฟุต) ในทุกทศิทาง 
- กนับุคคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งออกจากบรเิวณ 
- อยูเ่หนือลม 
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- อยา่อยูใ่นทีต่ํ่า เน่ืองจากรวมตวักบัความชืน้ในอากาศ ทาํใหเ้กดิเป็นหมอกควนัสขีาว ซึง่หนกั
กวา่อากาศ และแพรก่ระจายไปตามพืน้ สามารถสะสมอยูใ่นบรเิวณทีต่ํ่า เชน่ ทอ่ระบายน้ํา 

  หอ้งใตด้นิ ถงัเกบ็ 
- ระบายอากาศบรเิวณทีอ่บัอากาศก่อนเขา้ระงบัเหตุ 

ชดุป้องกนัอนัตราย 

- สวมใสอุ่ปกรณ์ปกป้องทางเดนิหายใจชนิดถงับรรจุอากาศแบบพกพา (SCBA) และใสชุ่ดป้องกนั
ไอระเหยทีปิ่ดมดิชดิทัง้ตวัเมือ่ปฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกบัก๊าซเหล่าน้ี 
- สวมใส่ชุดป้องกนัสารเคมตีามขอ้แนะนําจากบรษิัทผู้ผลิต ทัง้น้ีชุดป้องกนัสารเคมไีม่สามารถ
ป้องกนัอนัตรายจากความรอ้นได ้
- ชุดผจญเพลงิทัว่ไปป้องกนัอนัตรายจากสารเคมไีดจ้ํากดัในกรณีทีส่ารเคมเีกดิการลุกไหม ้และ
อาจใชป้้องกนัอนัตรายจากสารเคมไีมไ่ดใ้นกรณเีกดิการรัว่ไหล ทีม่กีารสมัผสัสารโดยตรง 

การอพยพ 
กรณหีกรัว่ไหล 
- กรณเีกดิการรัว่ไหลปรมิาณน้อย  

เริม่แรกใหแ้ยกผูค้นใหอ้อกหา่งจากบรเิวณทีร่ ัว่ไหลเป็นระยะทาง 30 เมตร 
ในเวลากลางวนั ควรจดัใหผู้ค้นอยูห่า่งจากบรเิวณทีร่ ัว่ไหลเป็นระยะทาง 100 เมตร 
ในเวลากลางคนื ควรจดัใหผู้ค้นอยูห่า่งจากบรเิวณทีร่ ัว่ไหลเป็นระยะทาง 200 เมตร 

- กรณเีกดิการรัว่ไหลปรมิาณมาก 
เริม่แรกใหแ้ยกผูค้นใหอ้อกหา่งจากบรเิวณทีร่ ัว่ไหลเป็นระยะทาง 150 เมตร 
ในเวลากลางวนั ควรจดัใหผู้ค้นอยูห่า่งจากบรเิวณทีร่ ัว่ไหลเป็นระยะทาง 800 เมตร 
ในเวลากลางคนื ควรจดัใหผู้ค้นอยูห่า่งจากบรเิวณทีร่ ัว่ไหลเป็นระยะทาง 2,300 เมตร 

กรณเีกดิอคัคภียั 
- หากภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ รถหรอืรถไฟบรรทุกสารเกดิไฟไหม ้ใหก้ัน้บรเิวณโดยรอง 800 เมตร 

(1/2 ไมล)์ รวมทัง้ อพยพประชาชนในบรเิวณ 800 เมตร (1/2 ไมล)์ ในทุกทศิทาง 
อคัคีภยั 

- เพลงิไหมข้นาดเลก็  
o ใชผ้งเคมแีหง้ หรอืคารบ์อนไดออกไซด ์

- เพลงิไหมข้นาดใหญ่  
o ใหใ้ชน้ํ้าฉีดเป็นลาํฝอย หมอก หรอืโฟมดบัเพลงิทัว่ไป หา้มฉีดเป็นลาํตรง 
o เคลื่อนยา้ยภาชนะบรรจุออกจากบรเิวณเพลงิไหมห้ากทาํไดโ้ดยไมเ่สีย่งอนัตราย  
o อยา่ฉีดน้ําเขา้ไปในภาชนะบรรจุ  
o การจดัการทอ่บรรจุก๊าซทีเ่สยีหายจะตอ้งดาํเนินการโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
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- เพลงิไหมภ้าชนะบรรจุหรอืเกดิใกลก้บัภาชนะบรรจุ  
o ดบัเพลงิจากในระยะไกลทีส่ดุ หรอืใชห้วัฉีดน้ําชนิดทีไ่มต่อ้งใชค้นถอื หรอืใชแ้ทน่ฉีดน้ําแทน  
o ฉีดน้ําปรมิาณมากหล่อเยน็ภาชนะบรรจุ จนกวา่เพลงิจะสงบ  
o หา้มฉีดน้ําโดยตรงไปยงัรอยรัว่หรอือุปกรณ์ระบายไอ  
o ถอนกําลงัเจา้หน้าทีท่นัท ีหากอุปกรณ์ระบายความดนันิรภยัของภาชนะบรรจุเกดิเสยีงดงั 

หรอืภาชนะบรรจุเปลีย่นส ี 
o อยูใ่หไ้กลจากภาชนะบรรจุทีถู่กไฟลุกทว่ม 

การหกหรือรัว่ไหล 

- สวมชุดป้องกนัแบบคลุมทัง้ตวั หากตอ้งเขา้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นบรเิวณทีส่ารเคมรีัว่ไหล แต่ไมม่เีพลงิไหม ้
- หา้มสมัผสัสารหรอืเดนิยํ่าสารเคมทีีห่กรัว่ไหล 
- ระงบัการรัว่ไหล หากทาํไดโ้ดยไมเ่สีย่งอนัตราย 
- หากเป็นไปไดใ้หห้มุนภาชนะบรรจุจนอยูใ่นตําแหน่งทีจ่ะเกดิก๊าซรัว่ออกมาเท่านัน้ แทนทีจ่ะเป็น
ของเหลว 
- ป้องกนัไมใ่หส้ารเคมหีกรัว่ไหลลงน้ํา ทอ่ระบายน้ํา ชัน้ใตด้นิ หรอืบรเิวณอบัอากาศ 
- หา้มฉีดน้ําไปทีบ่รเิวณทีห่กหรอืจุดทีร่ ัว่ไหลโดยตรง 
- ใช้น้ําฉีดเป็นฝอยฉีดดกักลุ่มไอระเหยสารเคมเีพื่อลดหรอืเปลี่ยนทศิทางไอระเหยของสาร แต่
พยายามอยา่ใหน้ํ้าสมัผสักบัตวัสารทีห่กรัว่ไหลโดยตรง 
- กัน้แยกบรเิวณจนกระทัง่ก๊าซเจอืจางไป 

การปฐมพยาบาล 

- นําผูบ้าดเจบ็ไปยงัทีท่ีม่อีากาศบรสิทุธิ ์
- โทรเรยีกรถพยาบาลหรอืหน่วยแพทยฉุ์กเฉิน 
- หากผูบ้าดเจบ็หยดุหายใจ ใหใ้ชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ 
- ห้ามผายปอดด้วยวิธีเป่าปากแก่ผู้บาดเจ็บหรอืหายใจเอาสารเคมเีข้าไป  ให้ใช้อุปกรณ์ช่วย
หายใจชนิดมทีีค่รอบใหอ้ากาศแบบวาลว์ทางเดยีว หรอือุปกรณ์ชว่ยหายใจอื่นทีเ่หมาะสม 
- ใหอ้อกซเิจน หากผูบ้าดเจบ็หายใจลาํบาก 
- ถอดเสือ้ผา้และรองเทา้ทีป่นเป้ือนออก 
- เสือ้ผา้ทีแ่ขง็ตวัตดิกบัผวิหนงั ตอ้งทาํใหค้ลายตวัก่อนถอด 
- ถา้ผวิหนงัหรอืตาสมัผสักบัสารเคม ีใหล้า้งออกทนัท ีโดยวธิใีหน้ํ้าไหลผา่นอยา่งน้อย 15 นาท ี
- รกัษาอุณหภมูริา่งกายผูบ้าดเจบ็ใหอ้บอุน่ 
- เฝ้าระวงัอาการของผูบ้าดเจบ็ 
- อาการของผูบ้าดเจบ็จากการสมัผสัหรอืการหายใจรบัสารเคม ีอาจแสดงออกภายหลงั 
- ตอ้งมัน่ใจวา่หน่วยแพทยท์ราบชนิดและอนัตรายของสารเคม ีรวมทัง้มกีารป้องกนัตนเองอยา่งเหมาะสม 

ทีม่า : คูม่อืการระงบัอุบตัภิยัเบือ้งตน้จากวตัถุอนัตราย กรมควบคุมมลพษิ พ.ศ. 2551  
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6.1 การระงบัเหตฉุุกเฉิน 
 

6.1.1 การเตรยีมความพรอ้มรบัภาวะฉุกเฉิน ควรมรีายละเอยีดดงัน้ี 
1) ผูป้ระกอบการต้องเตรยีมแผนฉุกเฉินกรณีเกดิอคัคภียั ระเบดิ รัว่ไหลของ

แอมโมเนียสู่สิ่งแวดล้อมโดยให้ครอบคลุมทัง้ภายในและภายนอกสถาน
ประกอบการ 

2) แผนฉุกเฉิน อยา่งน้อยตอ้งประกอบดว้ยรายละเอยีด ดงัน้ี 

• การเตรยีมการก่อนเกดิเหตุ เช่น การออกแบบระบบดา้นความปลอดภยั 
การตรวจสอบ การอบรมใหค้วามรู ้การประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

• ขัน้ตอน วธีกีารปฏบิตัใินการตอบสนองต่ออคัคภียั การระเบดิ หรอืการ
รัว่ไหลของแอมโมเนีย 

• การเตรยีมการกบัหน่วยงานทอ้งถิน่ เชน่ องคก์ารบรหิารสว่นตําบล สถานี
ตํารวจ สถานีดบัเพลงิ โรงพยาบาล และหน่วยกูภ้ยั เป็นตน้ เพื่อใหค้วาม
ชว่ยเหลอืและประสานงานเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน 

• รายชื่อ ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์ (ทีบ่า้นและทีท่ํางาน) ของเจา้หน้าที่
ผูร้บัผดิชอบและผูป้ระสานงานเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน  

• รายการแสดงอุปกรณ์ความปลอดภยัและอุปกรณ์ฉุกเฉินทีอ่ยูภ่ายในสถาน
ประกอบกจิการ เช่น ระบบดบัเพลงิ ชุดป้องกนัสารเคม ีอุปกรณ์คุม้ครอง
ความปลอดภยั และอุปกรณ์ทาํความสะอาดสารปนเป้ือน เป็นตน้ พรอ้ม
ทัง้ตอ้งระบุถงึสถานทีเ่กบ็อุปกรณ์ และรายละเอยีดและขัน้ตอนการใชง้าน
ของอุปกรณ์เหล่าน้ีดว้ย 

• แผนอพยพหนีภยัสาํหรบับุคลากรของสถานประกอบกจิการ หากมคีวาม
จาํเป็นจะตอ้งหนีภยัในพืน้ทีน่ัน้ แผนอพยพหนีภยัตอ้งบอกถงึสญัญาณที่
จะใชเ้พื่อใหเ้ริม่ทําการหนีภยั เสน้ทางหนีภยัหลกัและเสน้ทางเลอืกใน
กรณเีสน้ทางหลกัถูกปิดกัน้จากการรัว่ไหลของแอมโมเนีย หรอืไฟไหม ้

• หลงัเกดิอุบตัเิหตุหรอืเหตุฉุกเฉิน ต้องจดัเตรยีมขัน้ตอนการดําเนินการ
สาํหรบัการบําบดั กกัเกบ็ หรอื กําจดั ของเสยีทีกู่ม้าได ้ และจดัทาํแผน
ฟ้ืนฟู กรณมีกีารปนเป้ือนของแอมโมเนียสูส่ ิง่แวดลอ้ม  

3) ตอ้งมกีารฝึกซอ้มการระงบัเหตุ และอพยพ ตามแผนทีไ่ดจ้ดัทําขึน้ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ 

4) มกีารจดัเตรยีมอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสําหรบัใชง้านในกรณีฉุกเฉินให้
เหมาะสมและครบถ้วน และต้องมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานเป็นประจํา
เพือ่ใหพ้รอ้มใชง้านตลอดเวลา 

5) จดัใหม้แีละตรวจสอบฝกับวัฉุกเฉินและทีล่า้งตาฉุกเฉิน ใหพ้รอ้มใชง้านเสมอ 
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6.1.2 การประเมนิโอกาสเกดิการรัว่ไหลของแอมโมเนีย 
1) โอกาสการรัว่ไหลจากอุปกรณ์ ทอ่ วาลว์ เชน่ 

• ความเสยีหายทีเ่กดิจากตวัอุปกรณ์ ท่อ วาลว์ไม่ไดคุ้ณภาพ หรอืไม่
เหมาะสมในการใชง้านกบัแอมโมเนีย 

• ความผดิพลาดในการตดิตัง้หรอืตรวจสอบทอ่และอุปกรณ์ 

• ความเสยีหายทีเ่กดิจากการใชง้านอยา่งไมเ่หมาะสม เช่น มกีารใชค้วาม
ดนัหรอือุณหภูมสิงูหรอืตํ่ากว่าทีอ่อกแบบไว ้(Over/Under pressure or 
temperature) ความเสื่อมสภาพจากการสกึกร่อน (External/Internal 
corrosion) เป็นตน้ 

• ขาดการบาํรงุรกัษาเชงิป้องกนัทีด่ ี
2) ความเป็นไปไดท้ีส่ารจะรัว่ไหลจากปจัจยัอื่น 

• ความผดิพลาดจากการปฏบิตังิาน 

• อุบตัภิยัจากธรรมชาต ิ
 
6.1.3 การประเมนิผลกระทบต่อเน่ือง 
ผลกระทบต่อเน่ืองจากการรัว่ไหลของก๊าซจะประเมนิไดจ้ากปรมิาณการรัว่ไหล เมื่อเกดิการ

รัว่ไหลปรมิาณก๊าซทีร่ ัว่ออกมาสงูทีสุ่ดจะเท่ากบัปรมิาณก๊าซระหว่างวาลว์ปิดสกดัหวัทา้ยของจุดรัว่ แต่
ในความเป็นจรงิแลว้จะมปีจัจยัต่าง ๆ ทีท่าํใหป้รมิาณและลกัษณะการรัว่ไหลมคีวามแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
ความดนัของก๊าซ และรอยรัว่หรอืขนาดของการฉีกขาด (รายละเอยีดในภาคผนวก ข) 

 
6.1.4 ขัน้ตอนการระงบัเหตุฉุกเฉนิ  
เน่ืองจากสมบตัขิองแอมโมเนียละลายน้ําไดด้ ี หากเกดิการรัว่ไหลทีว่าลว์ ขอ้ต่อ หรอือุปกรณ์

ต่าง ๆ สิง่สาํคญัในการจดัการการรัว่ไหล คอื หยุดการรัว่ไหลโดยการปิดวาลว์หรอืหยุดการรัว่ไหลทีต่น้
ทางให้ได้ และพยายามฉีดน้ําให้เป็นฝอยอย่างหนาแน่นครอบคลุม เพื่อจบัไอของแอมโมเนียที่ฟุ้ง
กระจาย เป็นการสลายพษิแอมโมเนีย และตอ้งระวงัไมใ่หฉ้ีดน้ําตรงไปยงัจุดทีแ่อมโมเนียเหลวรัว่ไหลอยู ่
หรอืหยุดการรัว่ไหลที่ต้นทางใหไ้ด้ จะต้องดําเนินการแก้ไขโดยทนัทอีย่างมขี ัน้ตอนโดยผูม้หีน้าที่
รบัผดิชอบโดยตรงซึ่งต้องผ่านการอบรมมาอย่างดเีท่านัน้ ทมีผูเ้ขา้ทําการแก้ไขต้องสวมใส่อุปกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคลอยา่งเหมาะสมตลอดเวลาทีป่ฏบิตักิาร เช่น ชุดป้องกนัสารเคมพีรอ้ม
อุปกรณ์ปกป้องทางเดนิหายใจชนิดถงับรรจุอากาศแบบพกพา (SCBA) เป็นตน้  

1) ขอ้ปฏบิตัทิ ัว่ไปในการระงบัเหตุฉุกเฉิน 

• เมื่อพบเหน็การรัว่ไหลของแอมโมเนีย ใหแ้จง้เหตุอนัตรายทนัท ีเช่น กด
สญัญาณ แลว้โทรศพัทแ์จง้เหตุฉุกเฉินกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ทมี
ปฏบิตักิารฉุกเฉิน (Emergency response team : ERT) ใหร้บัทราบ เพื่อ
ระงบัเหตุขัน้ตน้ 
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• อพยพทุกคนออกจากพืน้ทีท่ีม่กีารรัว่ไหลและทีท่ีแ่อมโมเนียกระจายไปถงึ 
โดยให้ทุกคนไปรวมกันในที่ปลอดภัยหรือจุดรวมพลด้านทิศเหนือลม
ตามที่กําหนดไว้ หากพบเห็นผู้ประสบภัยหมดสติในที่เกิดเหตุ ให้รีบ
เคลื่อนย้ายไปยงัที่ปลอดภยัและมอีากาศบรสิุทธิ ์ทําการปฐมพยาบาล
เบือ้งตน้แลว้รบีนําสง่โรงพยาบาล 

• กัน้พืน้ทีท่ีเ่กดิเหตุ หา้มบุคคลภายนอกหรอืผูท้ีไ่มเ่กีย่วขอ้งเขา้มาภายใน 

• ผูเ้ขา้ระงบัเหตุรัว่ไหล ตอ้งเขา้ทางเหนือลม และตอ้งใส่ชุดป้องกนัสารเคมี
พร้อมอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดถังบรรจุอากาศแบบพกพา 
(SCBA) หา้มใชอุ้ปกรณ์ปกป้องทางเดนิหายใจชนิดดูดซบัก๊าซแบบตวั
กรอง (Respirators) ซึง่เหมาะสาํหรบัใชห้นีภยัเทา่นัน้ 

• พยายามหยุดการรัว่ไหลหรอืปิดวาล์ว/แหล่งทีเ่ป็นต้นเหตุของการรัว่ไหล 
และเปิดมา่นน้ําเพือ่ป้องกนัไมใ่หก๊้าซแอมโมเนียฟุ้งกระจาย 

• หา้มสมัผสักบัแอมโมเนียทีร่ ัว่ไหลโดยเดด็ขาด 

• หา้มเขา้ระงบัเหตุแอมโมเนียรัว่ไหลเพยีงลาํพงั 
• หา้มใชน้ํ้าฉีดไปยงัจุดรัว่ของแอมโมเนียโดยตรง 
• หา้มนําภาชนะบรรจุแอมโมเนียทีร่ ัว่แช่ลงในน้ํา หรอืสารเคมใีด ๆ เพราะ

จะทาํใหก้ารรัว่ไหลรนุแรงขึน้  

• หากไม่สามารถระงับเหตุได้ให้แจ้งหน่วยงานราชการและขอความ
ชว่ยเหลอืจากหน่วยงานภายนอก 

• หลงัจากระงบัเหตุเสรจ็สิน้แลว้ ใหท้าํความสะอาดแอมโมเนียทีร่ ัว่ไหล ดว้ย
การใชน้ํ้าจาํนวนมาก ๆ ฉีดเป็นฝอยเพือ่ดดูซบัก๊าซ ทัง้น้ีจะตอ้งระมดัระวงั
ไมใ่หน้ํ้าทีล่ะลายแอมโมเนียไหลลงสู่แมน้ํ่าลําคลองหรอืแหล่งชุมชนเพราะ
จะทําใหเ้กดิมลภาวะต่อสิง่มชีวีติและสิง่แวดล้อม โดยจะต้องมรีะบบสกดั
กัน้น้ําที่ปนเป้ือนแอมโมเนียไหลไปรวมกันในระบบบําบัดน้ําเสียก่อน
ปล่อยลงสูแ่หล่งน้ําสาธารณะ  

• หลงัจากจดัการกบัเหตุการณ์รัว่ไหลเรยีบร้อยแล้วควรมกีารดําเนินการ
สอบสวน เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขไม่ใหเ้กดิเหตุซํ้าในครัง้ต่อไป 
รวมทัง้ควรมกีารตรวจสอบปรมิาณแอมโมเนียในอากาศ น้ําผวิดนิ และน้ํา
ใต้ดนิ เพื่อประเมนิปรมิาณที่ตกค้างและดําเนินการกําจดัหรอืชะล้างให้
หมดสิน้ไป 

 
2) ขัน้ตอนการระงบัเหตุ กรณเีกดิเพลงิไหม ้

• กรณเีกดิเพลงิไหมข้นาดเลก็ ใหใ้ชถ้งัดบัเพลงิ ทาํการดบัเพลงิเบือ้งตน้ 
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• กรณีเกดิเพลงิไหมข้นาดใหญ่ ใหฉ้ีดดบัเพลงิเป็นม่านน้ํา/ฝอย เพื่อหล่อ
เยน็และดบัเพลงิ แล้วรบีหยุดการรัว่ไหล ของแอมโมเนียทนัทเีน่ืองจาก
แอมโมเนียละลายน้ําไดด้จีงึรวมตวักบัน้ํา ช่วยทําใหก๊้าซแอมโมเนียไม่ฟุ้ง
กระจายไปไกล 

• ทาํการเคลื่อนยา้ยถงัแอมโมเนียออกมาจากพืน้ทีเ่พลงิไหมโ้ดยทนัท ีถา้ทาํ
ไดโ้ดยไมเ่ป็นอนัตราย 

• กรณีเพลิงไหมถ้งัแอมโมเนีย ต้องทําการฉีดดบัเพลิงเพื่อหล่อเยน็ถงัใน
ระยะไกล จนกวา่เพลงิจะสงบ หา้มฉีดบรเิวณรอยรัว่โดยตรง 

 
3) ขัน้ตอนการระงบัเหตุ กรณกีารรัว่ไหลจากเครือ่งจกัรหรอืระบบทอ่ในโรงงาน 

• ปิดวาลว์หรอืระบบจา่ยแอมโมเนีย ปลดแยกระบบทีม่กีารรัว่ไหลออก  

• ฉีดน้ําเป็นฝอยละอองตลอดเวลา เพือ่ลดอตัราการขยายตวัและคลุมไอก๊าซ
ไมใ่หฟุ้้งกระจาย แสดงดงัรปูที ่6-2 

 

 
รปูที ่6-2 การฉีดเป็นมา่นน้ําเพื่อลดอตัราการขยายตวัและคลุมไอก๊าซไมใ่หฟุ้้งกระจาย 

 

• กนัผูค้นทีไ่มเ่กีย่วขอ้งไมใ่หเ้ขา้ใกล ้

• หากไม่สามารถปิดวาล์วหรอืหยุดการรัว่ไหลได้ ใหใ้ช้ผา้หรอืวสัดุซบัน้ํา
หนา ๆ ชุบน้ําใหชุ้ม่ พนัหรอืซบัไวใ้หแ้น่น 

• หากไมส่ามารถควบคุมได ้ใหป้ฏบิตัติามแผนฉุกเฉิน 
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หมายเหตุ  

• ถา้มกีารซ่อมโดยการเชือ่ม ควรดําเนินการโดยผูท้ีม่คีวามชํานาญเฉพาะ 
โดยก่อนซ่อมตอ้งทําการระบายแรงดนั (Free gas) และทําการเป่าไล่ 
(Purge) ดว้ยก๊าซเฉือ่ย เช่น ไนโตรเจน หรอืคารบ์อนไดออกไซด ์และ
ตรวจวดัอากาศวา่ปลอดภยัแลว้เทา่นัน้  

• หลงัการซ่อมโดยการเชือ่มแลว้ ตอ้งทาํการลดความเครยีด (Stress) โดย
การใหค้วามรอ้น (Heat Treatment) และ ตรวจสอบรอยเชือ่ม ก่อน
นําไปใชง้าน 

 

4) ขัน้ตอนการระงบัเหตุ กรณเีกดิแอมโมเนียเหลวรัว่ไหล 

• ใชท้ราย หรอืดนิ ก่อเป็นทาํนบกัน้ เพือ่จาํกดัพืน้ทีก่ารไหลของแอมโมเนียเหลว 

• ใชแ้ผ่นพลาสตกิบาง เช่น โพลเีอททลินี เป็นตน้ คลุมปิดเพื่อป้องกนั
แอมโมเนียเหลวระเหย 

• หากเกดิการรัว่ไหลในปรมิาณมาก ใหป้ล่อยหรอืจา่ยแอมโมเนียเขา้สูร่ะบบ 
ฉีดน้ําคลุมเพือ่ลดการกระจายตวั 

 

5) ขัน้ตอนการระงบัเหตุ กรณเีกดิแอมโมเนียรัว่ไหลระหวา่งการขนสง่ 

• หากเกดิอุบตัิเหตุในระหว่างการขนส่งและเป็นเหตุใหเ้กดิการรัว่ไหลของ
แอมโมเนีย ใหร้บีแจง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่ะบุในขอ้มลูการระงบัเหตุ
ฉุกเฉินในขณะขนสง่ (TREMCARD) และแจง้เจา้หน้าทีใ่นพืน้ทีท่ีเ่กดิเหตุ 

• ถ้าการรัว่ไหล เกดิขึน้ระหว่างการขนส่งใหปิ้ดวาล์วจ่ายก๊าซจากท่อ
ประธาน (Emergency shut off valve) และแจง้บรษิทัผูจ้าํหน่ายหรอื
บรษิทัขนส่งทราบทนัท ีและใช้น้ําฉีดเป็นฝอยละอองตลอดเวลา หากไม่
สามารถระงบัไดใ้หแ้จง้เจา้หน้าทีกู่ภ้ยั และบรษิทัผูจ้าํหน่ายสนิคา้  

• หากการรัว่ไหล เกดิขึน้ระหว่างการขนสง่ใกลแ้หล่งชุมชน ใหเ้คลื่อนยา้ย
พาหนะบรรทุกออกไปโดยปลอดภยั ใหพ้น้เขตชุมชน ไปยงัทีโ่ล่งแจง้ แลว้
ทําการแกไ้ขเพื่อหยุดการรัว่ไหลโดยเรว็ จากนัน้ทําการตรวจสอบความ
ปลอดภยัก่อนจะเคลื่อนย้ายรถไปยงัจุดหมายปลายทางหรอืกลบัไปยงั
บรษิทัผูจ้าํหน่าย แลว้แต่วา่ใกลท้ีใ่ดมากทีส่ดุ เพือ่ทาํการแกไ้ขต่อไป 

• หากไม่สามารถเคลื่อนยา้ยพาหนะไดโ้ดยปลอดภยั ใชน้ํ้าฉีดเป็นฝอย
ละอองตลอดเวลา หากไม่สามารถระงบัได้ใหด้ําเนินการปิดกัน้พื้นที่เกดิ
เหตุ และดาํเนินการแจง้เตอืนประชาชนใหท้ราบถงึอนัตราย และถา้จาํเป็น
ใหท้าํการอพยพผูค้น จากนัน้ดาํเนินการตามขัน้ตอนระงบัเหตุฉุกเฉิน 
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6) ขัน้ตอนการระงบัเหตุ กรณเีกดิแอมโมเนียรัว่ไหลออกจากภาชนะบรรจุ 

• กรณรีัว่ไหลออกจากทอ่บรรจุขนาดเลก็ (Cylinder) 
- กรณไีดก้ลิน่แอมโมเนียรัว่ไหลปรมิาณน้อย ใหค้น้หาตําแหน่งทีม่กีาร
รัว่ไหลของแอมโมเนีย โดยใชอุ้ปกรณ์อยา่งงา่ย เช่น กระดาษลติมสั
ทดสอบบรเิวณทีส่งสยั ถา้ปรากฏกระดาษเปลีย่นจากสฟ้ีาเป็นสชีมพ ู
แสดงวา่จุดรัว่อยูใ่กล ้ๆ บรเิวณนัน้ 

- ถา้จุดรัว่มาจากซลีกนัรัว่ของแกนวาลว์ ใหข้นักวด Packing nut ให้
แน่น ถา้ยงัคงรัว่อยู ่ ใหข้นักวด Packing nut อกีครัง้ ภายหลงัจาก
การแกไ้ขการรัว่เรยีบรอ้ยแลว้ตอ้งตรวจสอบซํ้าทุกครัง้ หากยงัคง
รัว่ไหลอยู ่ ใหปิ้ดวาลว์ใหส้นิท สวมฝาปิด (Outlet cap) แลว้สง่คนื
บรษิทัผูจ้าํหน่าย 

- ถา้จุดรัว่มาจากบ่าวาลว์ เน่ืองจากมเีศษสิง่สกปรกตดิอยู่ อาจแกไ้ข
โดยการเปิดและปิดวาลว์หลาย ๆ ครัง้ เพื่อใหเ้ศษสิง่สกปรกทีบ่่า
วาลว์หลุดออกไปได ้ แต่วธิน้ีีจะสามารถทําไดก้ต่็อเมื่อภาชนะบรรจุ
แอมโมเนียถูกใชง้านในกระบวนการผลติเทา่นัน้ แต่หากภาชนะบรรจุ
ไม่อยู่ในระหว่างการจ่ายแอมโมเนียและจุดรัว่มาจากเศษสิง่สกปรก
ตดิอยู่หรอืการชํารุดของบ่าวาลว์ใหใ้ชฝ้าปิด (Outlet cap) พรอ้ม
ปะเกน็ (Gasket) ปิดทีช่่องจ่ายแลว้ขนักวดใหแ้น่น ทดสอบการรัว่ 
แลว้สง่คนืบรษิทัผูจ้าํหน่าย 

- ถา้จุดทีเ่กดิการรัว่ไหลเกดิขึน้ทีเ่กลยีวคอวาลว์จ่ายแอมโมเนีย (Valve 
inlet threads) ใหใ้ชป้ระแจขนัทีต่วัวาลว์ใหแ้น่น ขอ้ควรระวงั การแกไ้ข
โดยวธิน้ีีหากแอมโมเนียรัว่มากขึน้ หรอืเกลยีววาล์วเกดิการลม้หรอื
แตกหกั ตอ้งหยดุขนัทนัท ีและใชอุ้ปกรณ์หรอืวธิกีารแกไ้ขอื่นแทน 

- กรณีรอยรัว่อยู่ขา้งถงั แสดงดงัรปูที ่6-3 ใหจ้ดัตําแหน่งท่อบรรจุโดย
กลิ้งถังบรรจุให้รอยรัว่มาอยู่ด้านบน เพื่อหลีกเลี่ยงการรัว่ของ
แอมโมเนียที่เป็นของเหลว ใชผ้า้หนาชุบน้ําคลุมไว ้และเคลื่อนยา้ย
ท่อบรรจุออกไปยงัที่โล่งแจ้งหากสามารถดําเนินการได้ด้วยความ
ปลอดภยั  
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รปูที ่6-3 การรัว่ไหลดา้นขา้งถงับรรจุแอมโมเนีย 

 

• กรณรีัว่ไหลออกจากถงัเกบ็ 

โดยทัว่ไป การรัว่ของถงัเก็บส่วนใหญ่จะเกดิที่วาล์วของถงัเก็บ 
วธิแีกไ้ขตอ้งใชอุ้ปกรณ์แกไ้ขฉุกเฉิน (Ammonia emergency kit) และตอ้ง
ใชบุ้คลากรที่มคีวามรูแ้ละมคีวามชํานาญในการใชเ้ครื่องมอืเขา้ระงบัเหตุ
รัว่ไหล  

• กรณรีัว่ไหลออกจากแทง็กท์ีย่ดึตดิกบัตวัรถ มวีธิกีารแกไ้ขดงัน้ี 
- ใหล้ดความดนัในแทง็กใ์หต้ํ่าทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถทาํได ้
- ถา้รทูีร่ ัว่ไม่ใหญ่ และพจิารณาดูเน้ือเหลก็บรเิวณขา้งเคยีงยงัอยู่ใน
สภาพด ี ใหใ้ชเ้ครื่องมอืสกดัเน้ือเหลก็บรเิวณขา้งเคยีงมาปิดรูทีร่ ัว่ 
ทัง้น้ีจะตอ้งทาํโดยผูช้าํนาญการเทา่นัน้ 
- ในกรณทีีเ่กดิรรู ัว่ใหญ่ ใหใ้ชห้มดุไมเ้น้ือแขง็ หรอืเหลก็ซึง่มขีนาดต่าง ๆ 
จากเลก็ถงึใหญ่ตอกอดัเขา้ไป จะทาํใหส้ามารถหยดุการรัว่ได ้
- เมื่อทําการแก้ไขรอยรัว่ชัว่คราวได้แล้ว ให้รบีดําเนินการถ่าย
แอมโมเนียออกจากภาชนะดงักล่าวโดยดว่นทีส่ดุ 

 
6.1.5 การกาํหนดเขตพืน้ทีป่ลอดภยั 
กรณีทีเ่กดิเหตุรัว่ไหลของแอมโมเนีย จําเป็นต้องมกีารอพยพพนักงาน/ผูค้นทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งออก

จากพืน้ทีเ่กดิเหตุ เพื่อไม่ใหไ้ดร้บัผลกระทบจากการรัว่ไหล และทาํใหก้ารเขา้ระงบัเหตุเกดิความสะดวก 
ดงันัน้จงึตอ้งมกีารกาํหนดระยะเขตพืน้ทีอ่นัตรายและเขตควบคุมป้องกนั ดงัน้ี  
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UN 
No. 

รายชือ่วตัถุอนัตราย 

การรัว่ไหลปริมาณน้อย 
(จากภาชนะขนาดเลก็หรอืรัว่ไหลเลก็น้อย 

: ไมเ่กนิ 200 ลติร) 

การรัว่ไหลปริมาณมาก 
(จากภาชนะขนาดใหญ่หรอืจากภาชนะ
ขนาดเลก็หลายชิน้ : มากกวา่ 200 ลติร) 

กัน้เขต
อนัตรายทุก
ทศิทาง 
(เมตร) 

กาํหนดเขตควบคุมป้องกนั 
ประชาชนทีอ่ยูใ่ตล้มใน

เวลา (เมตร) 

กัน้เขต
อนัตรายทุก
ทศิทาง 
(เมตร) 

กาํหนดเขตควบคุมป้องกนั 
ประชาชนทีอ่ยูใ่ตล้มใน

เวลา (เมตร) 
กลางวนั กลางคนื กลางวนั กลางคนื 

1005 - Ammonia, anhydrous 
- Ammonia,anhydrous, 

liquefied 
 

30 100 200 150 800 2300 

ทีม่า : ERG Canada 

 
นอกจากนัน้อาจมกีารกําหนดเป็นพืน้ที่ (Zone) เพื่อใหก้ารจดัการกรณีเหตุฉุกเฉิน มคีวาม

สะดวกขึน้ โดยแบ่งเป็น Zone ดงัน้ี  

• Red Zone คอื พืน้ทีท่ีม่กีารฟุ้งกระจายของแอมโมเนียไมเ่กนิ 750 ppm สาํหรบั
หน่วยกูภ้ยัทีไ่ดร้บัการฝึกฝนมาโดยเฉพาะ 

• Orange Zone คอื พืน้ทีท่ีม่กีารฟุ้งกระจายของแอมโมเนียไมเ่กนิ 150 ppm อนุญาต
ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งเขา้ไดเ้ป็นกรณ ีๆ ไป แต่ตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมมาอยา่งถูกตอ้ง 

• Yellow Zone คอื พืน้ทีท่ีม่กีารฟุ้งกระจายของแอมโมเนียไมเ่กนิ 25 ppm หรอืเป็น
เขตทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

จดุเกิดเหต ุ

Red Zone 
750 PPM 

Yellow Zone  
25 PPM 

Orange Zone 
150 PPM 



คูม่อืการจดัการสารเคมอีนัตรายสงู  แอมโมเนีย (Ammonia) 

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  75 

6.1.6 แนวทางปฏบิตัใินการชว่ยเหลอืผูป้ระสบเหตุ 
1) เคลื่อนยา้ยผูป้ระสบเหตุจากแอมโมเนียออกจากทีเ่กดิเหตุไปยงัทีอ่ากาศบรสิุทธิ ์

โดยใหผู้ป้ระสบเหตุนอนราบกบัพืน้ หายใจชา้ ๆ เปิดตาเท่าทีจ่าํเป็น ใชผ้า้บาง
ชุบน้ําเปียกป้องปากและจมกูระหวา่งเคลื่อนยา้ยออกจากพืน้ที ่

2) ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนแอมโมเนียออกทนัท ี แต่ในกรณีเสือ้ผา้ทีเ่ยน็แขง็ตดิผวิหนัง 
ตอ้งทําใหอ้่อนตวัก่อนถอดออกโดยใชน้ํ้าสะอาด จากนัน้ลา้งร่างกายดว้ยน้ําอุ่น
อยา่งน้อย 15 นาท ี

• กรณีทีแ่อมโมเนียสมัผสัตา ใหร้บีลา้งออกดว้ยน้ําปรมิาณมาก ๆ โดยเปิด
น้ําใหไ้หลผา่นตาอยา่งน้อย 30 นาท ีแลว้รบีไปพบแพทยโ์ดยเรว็ 

• กรณีที่แอมโมเนียสมัผสัผวิหนังล้างออกด้วยสบู่และน้ําถ้าเกิดแผลใหญ่
เน่ืองจากความเยน็ หา้มถหูรอืราดน้ําบรเิวณนัน้ ใหร้บีนําสง่แพทยท์นัท ี

• กรณีหายใจเอาก๊าซแอมโมเนียเขา้ไป ควรรบีเคลื่อนยา้ยออกจากทีเ่กดิ
เหตุไปไวใ้นทีอ่ากาศถ่ายเท ถา้ผูป้ระสบเหตุหายใจอ่อนใหใ้ชอ้อกซเิจน
ช่วยหายใจ นาน 2 นาทแีต่ไมเ่กนิ 15 นาท ีแต่หากหวัใจหยุดเตน้ใหป้ ัม๊
หวัใจทนัท ี

• กรณีกลนืกนิแอมโมเนีย ใหด้ื่มน้ํามาก ๆ หา้มทาํใหอ้าเจยีน และรบีนําสง่
แพทยท์นัท ี 

3) ผูป้ระสบเหตุควรอยูใ่นหอ้งทีอ่บอุน่หรอืทาํรา่งกายใหอ้บอุน่ โดยอาจใชผ้า้หม่คลุมชว่ย 
4) จะตอ้งจดัเตรยีมอุปกรณ์สาํหรบัการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ รวมทัง้อุปกรณ์ป้องกนั

อนัตรายสว่นบุคคลไวใ้นบรเิวณทีแ่อมโมเนียรัว่ไหลไปไมถ่งึ และจะตอ้งดแูลใหอ้ยู่
ในสภาพพรอ้มใชง้านตลอดเวลา 

6.1.6 อุปกรณ์สาํหรบัระงบัเหตุฉุกเฉินกรณเีพลงิไหม ้
 

  
ชุดฉีดโฟมดบัเพลงิ (Foam Monitor) อุปกรณ์ชุดน้ําดบัเพลงิประกอบดว้ยหวัฉีดน้ําดบัเพลงิและ

สายดบัเพลงิ 
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ถงัดบัเพลงิชนิดผงเคมแีหง้ ถงัดบัเพลงิชนิดคารบ์อนไดออกไซด ์

 
6.2 การปฐมพยาบาล 

 

6.2.1 การสดูดมแอมโมเนียเขา้ไป 
1) รบีนําผูป้ระสบเหตุออกจากทีเ่กดิเหตุไปอยู่บรเิวณเหนือลม และมอีากาศถ่ายเท

สะดวกโดยเรว็ทีส่ดุ  
2) ตรวจสอบการหายใจและการเตน้ของหวัใจ  
3) ถ้ายงัหายใจ ใหค้ลายเสื้อผา้ใหห้ลวม ปลดเขม็ขดัหรอืเสือ้ชัน้ใน ถ้ามเีหงื่อออก

ใหเ้ชด็ตวั ถา้รูส้กึตวัใหด้ื่มน้ําหรอืเครื่องดื่มเยน็ ๆ ถา้หายใจขดัควรใหอ้อกซเิจน 
แต่ถ้าหยุดหายใจต้องช่วยผายปอดจนกว่าจะหายใจสะดวก หา้มใชว้ธิผีายปอด
ดว้ยวธิเีปา่ปาก  

4) หากผูป้ระสบเหตุหายใจเอาสารแอมโมเนียเขา้ไป ใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยหายใจชนิด
มทีีค่รอบใหอ้ากาศแบบวาล์วทางเดยีว (One-way valve) โดยมตีวัอย่าง
อุปกรณ์และภาพแสดงการใชอุ้ปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมทีี่ครอบใหอ้ากาศแบบ
วาลว์ทางเดยีว แสดงดงัรปูที ่6-4 และ 6-5 ตามลาํดบั หรอือุปกรณ์ชว่ยหายใจที่
เหมาะสมอื่น ๆ เชน่ อุปกรณ์ชว่ยหายใจชนิดมอืบบี แสดงดงัรปูที ่6-6 เป็นตน้ 

 

    
รปูที ่6-4 ตวัอย่างอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมทีีค่รอบใหอ้ากาศแบบวาลว์ทางเดยีว 
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รปูที ่6-5 การใชอุ้ปกรณ์ชว่ยหายใจชนิดมทีีค่รอบใหอ้ากาศแบบวาลว์ทางเดยีว 

 

 
รปูที ่6-6 อุปกรณ์ชว่ยหายใจชนิดมอืบบี 

 
6.2.2 การสมัผสัทางผวิหนงั  

1) ถอดเสือ้ผา้และเครือ่งประดบัออกใหห้มด ลา้งดว้ยน้ําใหม้าก ๆ อยา่งน้อย 15 นาท ี
2) ล้างบริเวณที่สมัผสัถูกสารด้วยน้ําที่ไหลผ่านจํานวนมากจนแน่ใจว่าออกหมด 

แสดงดงัรปูที ่6-7 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
รปูที ่6-7 การใชน้ํ้าไหลผ่านบรเิวณทีส่มัผสัสาร 
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กรณีสมัผสัแอมโมเนียและมีแผลไหม้จากความเยน็จดั แช่หรอืประคบดว้ยน้ําอุ่น ใช้
ผา้สะอาดคลุมบรเิวณแผลไหม ้

6.2.3  การรบัสารทางปาก  
1) ใหด้ื่มน้ํามาก ๆ หา้มทาํใหอ้าเจยีน  
2) ถ้าหมดสติจดัให้นอนหงายราบเอยีงหน้าไปด้านใดด้านหน่ึง สงัเกตการหายใจ

และจบัชพีจรที่คอ แสดงดงัรูปที่ 6-8 หรอืขาหนีบ ถ้าหยุดหายใจต้องทําการป ัม๊
หวัใจเพือ่ชว่ยชวีติ (Cardiopulmonary resuscitation)  

3) รบีนําสง่แพทย ์
 

             
รปูที ่6-8 การจบัชพีจรทีต่ําแหน่งคอ 

 

6.2.4  สารเขา้ดวงตา  
1) ตะแคงเอยีงหน้าแลว้ลา้งตาดว้ยน้ําสะอาดจาํนวนมากจากหวัตามาหางตาจนกว่า

จะไมเ่คอืงตา หา้มขยีต้า ควรลา้งน้ําอยา่งน้อย 30 นาท ีแสดงดงัรปูที ่6-9 แลว้รบี
นําสง่แพทย ์ 

2) เอาคอนแทคเลนสอ์อก (ถา้ม)ี และสามารถนําออกไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 

 

 

 

 
รปูที ่6-9 การตะแคงเอยีงหน้าแลว้ลา้งตาดว้ยน้ําสะอาด 

 
การชว่ยเหลอืผูป้ระสบเหตุทีห่มดสตจิากการสดูดมแอมโมเนีย 

เมือ่พบผูป้ระสบเหตุทีห่มดสตจิากการสดูดมแอมโมเนีย ใหร้บีนําสง่แพทย ์ระหวา่งนัน้ใหจ้ดัท่าผู้
ประสบเหตุเพือ่ชว่ยปรบัระบบทางเดนิหายใจ พรอ้มกบันําขอ้มลูความปลอดภยัสารเคมไีปดว้ย 
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บทท่ี 7 
อปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยั 

 

 ในการทํางานที่มกีารใชแ้อมโมเนียไม่ว่าจะเกี่ยวขอ้งโดยตรงหรอืลกัษณะงานที่มโีอกาสสมัผสั 
และสูดดมแอมโมเนีย คนงานทุกคนมีความจําเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองให้เกิดความปลอดภยั ซึ่งใน
หลกัการของการบริหารจดัการความปลอดภยันัน้ จะต้องมมีาตรการในการควบคุมและป้องกนั โดย
จะต้องพจิารณาใน 3 ด้าน คอื ที่แหล่งกําเนิด ทางผ่าน และผูป้ฏบิตัิงาน สําหรบัหวัขอ้น้ี จะกล่าวถึง 
มาตรการในการควบคุมและป้องกนัที่ผูป้ฏบิตังิาน ซึ่งกค็อื  วธิกีารใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั
สว่นบุคคล  
 

ขอ้สําคญัในการปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัแอมโมเนียก็เหมอืนกบัการปฏบิตัิในเรื่องความปลอดภยั
สําหรบังานทัว่ไป คอื ต้องสวมหมวกนิรภยั แว่นครอบตากนัสารเคม ีถุงมอืกนัสารเคม ีรองเท้านิรภยั 
และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เหมาะสม เพราะอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้เสมอ เช่น จากการขนย้ายท่อบรรจุ
แอมโมเนีย เดนิชนท่อขอ้ต่อต่าง ๆ แมก้ระทัง่ลื่นหกล้มในพื้นที่ทํางาน เป็นต้น ดงันัน้สถานที่ใด ๆ ก็
ตามทีม่โีอกาสเสีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุ ตอ้งมป้ีายเตอืนอนัตรายไวทุ้กระยะ และบุคคลใดทีท่าํงานอยูใ่น
สถานที่เก็บหรือใช้แอมโมเนียจะต้องมีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมและ
ครบถว้นเตรยีมพรอ้มไวต้ลอดเวลา ความเสีย่งต่ออนัตรายจากการรัว่ไหลของแอมโมเนียจะเพิม่มากขึน้ 
ในกรณทีีม่กีารถอด การต่อทอ่บรรจุหรอืทอ่จา่ยแอมโมเนีย  

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัในการทํางานที่เกี่ยวขอ้งกบัแอมโมเนียในกรณีปกติและกรณี
เกดิเหตุฉุกเฉิน ในลกัษณะงานต่าง ๆ มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
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7.1 อปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบคุคลกรณีปกติ (ใหเ้ลอืกใชอุ้ปกรณ์ตามความเหมาะสมของงาน)  
 

อปุกรณ์ ลกัษณะอปุกรณ์ 
และการใช้งาน 

มาตรฐานอปุกรณ์ 

1. ชุดป้องกนัสารเคม ี 

 

ป้องกนัสารเคมสีมัผสัผวิหนงั 
 

ชุดทํางานปกติ ไม่
จํ า เ ป็ น ต้ อ ง มี
มาตรฐาน ส่วนชุด
ป้องกันสารเคมีใช ้
EN standard หรอื
เทยีบเทา่ 

2. กระบงัหน้ากนัสารเคม ี(Face shield) 

 

ป้องกนัสารเคมกีระเดน็ถูก
ใบหน้า 
 

ANSI Z87.1 
EN166  
AS/NZS 1337 
หรอืเทยีบเทา่ 

3. หมวกนิรภยั (Safety helmet) 

 

ป้องกนัอนัตรายจากการตกหล่น
ของของแขง็มากระทบศรษีะ 
 

ANSI Z89.1 
EN 397 
AS/NZS 1801  
หรอื เทยีบเทา่ 
 

4. ถุงมอืป้องกนัสารเคม ี(Gloves) 

 

ป้องกนัมอืและแขนบางสว่นจาก
การสมัผสัสารเคม ี

EN Standard 
หรอืเทยีบเทา่ 

5. แวน่ครอบตากนัสารเคม ี(Goggles) 

 

ป้องกนัไอ ละอองไอสารเคมทีี่
อาจกระเดน็ และอนุภาคหรอื
วตัถุขนาดใหญ่กระเดน็เขา้ตาได ้

ANSI Z87.1 
EN 166 
AS/NZS 1337 
หรอื เทยีบเทา่ 

6. รองเทา้นิรภยั (Safety shoes) 

 

ปกป้องเทา้จากการกด บด หรอื
แทง 

EN 345 
มอก.523-2528 
หรอืเทยีบเทา่ 
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อปุกรณ์ ลกัษณะอปุกรณ์ 
และการใช้งาน 

มาตรฐานอปุกรณ์ 

7. อุปกรณ์ปกป้องทางเดนิหายใจชนิดดดู
ซบัก๊าซหรอืไอระเหยสารเคม ีพรอ้ม 
 
ทีค่รอบหน้าแบบครอบครึง่ใบหน้า (Half 
facepiece) 

 
ทีค่รอบหน้าแบบครอบเตม็ใบหน้า (Full 
facepiece) 

 

ปกป้องระบบทางเดนิหายใจ ลด
การสมัผสัสารเคม ี

EN 140, EN 136 
NIOSH/MSHA 
AS/NZS 1716 
หรอืเทยีบเทา่ 
 

ตวักรองแบบตลบัทีใ่ชด้ดูซบัไอระเหย 

 

 EN 14387 
NIOSH/MSHA 
AS/NZS 1716 
หรอืเทยีบเทา่ 

 
7.2   อปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบคุคลกรณีเกิดเหตฉุุกเฉิน 
 

อปุกรณ์ ลกัษณะอปุกรณ์ 
และการใช้งาน 

มาตรฐานอปุกรณ์ 

1. ชุดป้องกนัไอระเหยของสารเคม ีเป็นชุด
ป้องกนัสารเคมรีะดบั A (Vapour-tight 
Chemical Protective Clothing) 

 

ป้องกนัสารกระเด็นถูกร่างกาย 
ป้องกนัก๊าซและไอระเหย มี
ลกัษณะปิดคลุมป้องกนัการซึม
ผา่นของของเหลว และไอระเหย 
ทัง้ร่างกายได้ (ดูรายละเอียด 
ชุ ด ป้ อ ง กั น ส า ร เ ค มี ร ะ ดั บ 
A,B,C,D ในภาคผนวก ค) 

NFPA 
EN 943-1 
หรอืเทยีบเทา่ 
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อปุกรณ์ ลกัษณะอปุกรณ์ 
และการใช้งาน 

มาตรฐานอปุกรณ์ 

2. ถุงมอืกนัสารเคม ี(Gloves) 

 

ปกป้องจากการสมัผสัสารเคม ีที่
มี ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น สู ง ทํ า ด้ ว ย
พลาสตกิหรอืยางชนิดพเิศษ ใช้
ป้องกนัแอมโมเนีย 

EN 374 
หรอืเทยีบเทา่ 

3. รองเทา้กนัสารเคม ี(Chemical boot) 

 

ปก ป้อ ง เท้ า จ ากกา รสัมผัส
สารเคม ี

EN 345 
มอก.810-2531,  
มอก.809-2531  
หรอืเทยีบเทา่ 

4. อุปกรณ์ปกป้องทางเดนิหายใจชนิดดูด
ซบัก๊าซหรอืไอระเหยสารเคม ีพร้อมที่
ครอบหน้าแบบครอบเต็มใบหน้า (Full 
facepiece) 

 

ปก ป้ อ ง ใ บ ห น้ า แ ล ะ ร ะ บ บ
ทางเดินหายใจ ลดการสัมผัส
สารเคม ี

EN 136 
NIOSH/MSHA 
AS/NZS 1716 
หรอืเทยีบเทา่ 

5. อุปกรณ์ปกป้องทางเดนิหายใจชนิดถงั
บรรจุอากาศแบบพกพา (self contained 
breathing apparatus, SCBA) 

 

ปกป้องระบบทางเดินหายใจ 
ป้องกนัการสมัผสัถูกสารเคม ี

NFPA 
NIOSH 
EN 137 
หรอืเทยีบเทา่ 

 ถึงแม้ว่าจะมีการป้องกันอันตรายจากแอมโมเนียเพียงใดก็ตาม ก็จะต้องเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจเกดิขึน้ตลอดเวลา ถา้หากเหตุการณ์อนัไมค่าดคดิเกดิขึน้ การปฏบิตักิารรบัเหตุ
ฉุกเฉิน ผูป้ฏบิตัจิําเป็นจะตอ้งไดร้บัการฝึกฝนมาโดยเฉพาะ พรอ้มดว้ยชุดอุปกรณ์ป้องกนัและเครื่องมอื
ทีเ่หมาะสม 
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7.3 อปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัในสถานท่ีทาํงาน 

เมื่อเกดิอุบตัเิหตุและมกีารสมัผสัถูกแอมโมเนียต้องล้างดว้ยน้ําจํานวนมาก ดว้ยฝกับวัฉุกเฉิน
และทีล่า้งตาฉุกเฉิน (Emergency shower and emergency eye wash) โดยมรีายละเอยีดแสดงดงัรปูที ่
7-1 

 

 
 

รปูที ่7-1 ฝกับวัฉุกเฉินและทีล่า้งตาฉุกเฉิน (Emergency shower and emergency eye wash) 
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7.4 อปุกรณ์ตรวจวดักา๊ซแอมโมเนีย  
อุปกรณ์ตรวจวดัก๊าซแอมโมเนีย (Ammonia Detector) มทีัง้แบบพกพา (Portable Type) และ

แบบตดิตัง้ประจาํที ่(Fixed Type) ตวัอยา่งแสดงดงัรปูที ่7-2 และ 7-3 
 
 

       
 

รปูท ี7-2 อุปกรณ์ตรวจวดัก๊าซแอมโมเนียแบบพกพา 

 

 
 

รปูที ่7-3 อุปกรณ์ตรวจวดัก๊าซแอมโมเนียแบบตดิตัง้ประจาํที ่
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บทท่ี 8 
การจดัการของเสีย 

 
ของเสยีทีเ่กดิจากการปนเป้ือนแอมโมเนีย อาจมไีดห้ลายลกัษณะแต่สว่นใหญ่จะมไีด ้4 ลกัษณะ 

ไดแ้ก่  
1. น้ํามนัหล่อลื่นทีป่นเป้ือนแอมโมเนียจากระบบทาํความเยน็ 
2. น้ําทีป่นเป้ือนแอมโมเนีย 
3. ชุดและอุปกรณ์กูภ้ยัฉุกเฉินปนเป้ือนแอมโมเนีย  
4. วสัดุปนเป้ือนจากโรงงานทีใ่ชแ้อมโมเนีย 

 
การจดัการของเสยีที่ปนเป้ือนแอมโมเนียต้องปฏบิตัติามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 

การกาํจดัสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 ออกตามความในพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535  
 

8.1 การกาํจดัน้ํามนัหล่อล่ืนท่ีปนเป้ือนแอมโมเนียจากระบบทาํความเยน็ 
น้ํามนัหล่อลื่นสําหรบัเครื่องอดัไอ (คอมเพรสเซอร์) ในระบบทําความเยน็จะถูกดกัอยู่ที่ถงัพกั

น้ํามนัหล่อลื่น (Oil drum) แสดงดงัรปูที ่8-1 ตามตําแหน่งต่างๆ ของระบบทําความเยน็ เมื่อถงึเวลา
เปลี่ยนถ่ายน้ํามนัหล่อลื่น (ประมาณ 5,000 ชัว่โมง การทํางานของคอมเพรสเซอรห์รอืมากกว่า ทัง้น้ี
ขึน้อยู่กบัชนิดของน้ํามนัหล่อลื่น) ซึ่งน้ํามนัหล่อลื่นที่ถูกถ่ายออกมาจะปนเป้ือนแอมโมเนีย ดงันัน้การ
ถ่ายน้ํามนัหล่อลื่นจะต้องปฏบิตัติามขัน้ตอนอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภยั ป้องกนัไม่ใหแ้อมโมเนีย
รัว่ไหลออกจากระบบ นอกจากน้ียงัมน้ํีามนัหล่อลื่นสะสมอยู่ตามอ่างน้ํามนัในระบบทําความเยน็ซึ่งต้อง
ถ่ายออกเมื่อสงัเกตว่าน้ําแขง็ทีจ่บัอยูด่า้นล่างอ่างน้ํามนัละลาย น้ํามนัหล่อลื่นทีป่นเป้ือนแอมโมเนียใหใ้ส่
ภาชนะปิดมดิชดิและนําส่งให้ผูร้บักําจดัของเสยีปนเป้ือนที่ได้รบัอนุญาตตามกฎหมายต่อไป หา้มทิ้ง
น้ํามนัหล่อลื่นทีป่นเป้ือนแอมโมเนียลงในถงัขยะทัว่ไปหรอืปล่อยลงบ่อน้ําสาธารณะ 

 

 
รปูที ่8-1 บรเิวณถงัพกัน้ํามนัหลอ่ลื่นทีต่อ้งถ่ายน้ํามนั 
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8.2 การกาํจดัน้ําท่ีปนเป้ือนแอมโมเนีย 
 

ส่วนใหญ่น้ําที่ปนเป้ือนแอมโมเนียมาจากการดกัไอแอมโมเนียดว้ยน้ํา และน้ําที่ใชใ้นการกู้ภยั
ฉุกเฉิน โดยการดกัไอแอมโมเนียด้วยน้ําจากการปฏิบตัิงานทัว่ไป เช่น การถอดท่อขนถ่ายเพื่อเติม
แอมโมเนียจากท่อบรรจุเข้าระบบทําความเย็นโรงงานห้องเย็นหรือโรงงานน้ําแข็ง และการดกัไอ
แอมโมเนียจากการฉีดน้ําเป็นฝอยในการระงบัเหตุฉุกเฉินกรณีแอมโมเนียรัว่ไหล ในกรณีทีใ่ชน้ํ้าควบคุม
การกระจายของสาร น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากการดกัไอในการปฏิบตัิงานและการระงบัเหตุฉุกเฉินจะมี
สว่นผสมของแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์(NH4OH) ซึง่เกดิจากแอมโมเนียทาํปฏกิริยิากบัน้ํา ดงัสมการ: 

 
NH3 (Ammonia) + H2O   NH4OH  

                                     Ammonium Hydroxide 
 

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์มีฤทธิเ์ป็นด่าง จะมีค่าเป็นด่างมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณ
แอมโมเนียที่ร ัว่ไหลและน้ําที่ใช้ระงบัเหตุ ทัง้น้ีกระบวนการทําให้เป็นกลาง (Neutralization) ของ
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์ ทาํไดโ้ดยการเตมิกรดเกลอื 5% (5% HCl) จะไดเ้กลอืแอมโมเนียมคลอไรด ์
(NH4Cl) และน้ํา ซึง่มสีมบตัเิป็นกลาง ดงัสมการ:  

 
NH4OH  + HCl    NH4Cl + H2O 

 
เมือ่เกดิปฏกิริยิาจนไดส้ารประกอบทีเ่ป็นกลางแลว้ จะตอ้งทาํการวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

ใหอ้ยูร่ะหวา่ง 6.5 – 7.5 และนําน้ําเสยีทีไ่ดจ้ากปฏกิริยิาน้ี สง่ผูร้บักําจดัเพื่อบําบดัต่อไปตามรายละเอยีด
ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจดัสิง่ปฏกิูลและวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 ทัง้น้ีหา้ม
ปล่อยน้ําเสยีปนเป้ือนแอมโมเนียลงในบ่อสาธารณะโดยเดด็ขาด 
 
8.3  การชาํระล้างชดุและอปุกรณ์กู้ภยัฉุกเฉินปนเป้ือนแอมโมเนีย  

 
ใชส้ารละลายแคลเซยีมไฮโปคลอไรท ์10% (10% Calcium Hypochlorite) โดยผสมสาร 100 

กรมัต่อน้ํา 1 ลติร ชําระล้างชุดและอุปกรณ์กู้ภยัฉุกเฉินที่อาจปนเป้ือนแอมโมเนียหลงัจากเสรจ็สิ้น
ปฏบิตักิารกูภ้ยั ทีบ่รเิวณดา้นเหนือลมของจุดเกดิเหตุ และมภีาชนะรองรบัน้ําและสารละลายทีป่นเป้ือน 
หลงัเสรจ็สิน้การชาํระลา้งชุดและอุปกรณ์กูภ้ยัฉุกเฉินใหร้วบรวมน้ําปนเป้ือนเพื่อสง่กําจดัต่อไป รปูแสดง
การชาํระลา้งชุดและอุปกรณ์กูภ้ยัปนเป้ือนแอมโมเนียแสดงในรปูที ่8.1  
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รปูที ่8-2 การชาํระลา้งชุดและอุปกรณ์ทีป่นเป้ือนแอมโมเนีย 

 
8.4 การกาํจดัวสัดปุนเป้ือนจากโรงงานท่ีใช้แอมโมเนีย 

 
ในกรณีมกีากของเสยีทีป่นเป้ือนจากการผลติหรอืจากการรัว่ไหลของแอมโมเนียในโรงงานทีใ่ช้

แอมโมเนียเป็นวตัถุดบิ ซึง่อาจกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและคนงานทีส่มัผสัถูกแอมโมเนีย  
 

วธิกีาํจดัแอมโมเนียทีป่นเป้ือนในวสัดุดดูซบัหรอืปนเป้ือนกบัเสือ้ผา้ ทาํไดด้งัน้ี  

• นําวสัดุปนเป้ือนรวบรวมใสภ่าชนะทีท่นการกดักรอ่น  

• นํากรดไฮโดรคลอรกิ หรอื กรดเกลอื 5% คลุกวสัดุปนเป้ือนแล้วใหท้ําการทดสอบ
น้ําล้างดว้ยเครื่องวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter) ใหม้คี่าเป็นกลาง (pH 
ระหวา่ง 6.5 – 7.5) 

• ลา้งวสัดุปนเป้ือนดว้ยน้ํา และทาํใหแ้หง้ จากนัน้นํากลบัไปใชอ้กีไดใ้นคราวต่อไป  
 

ทัง้น้ีในส่วนของวสัดุปนเป้ือนแอมโมเนียอื่นๆ ทีไ่ม่สามารถกําจดัไดต้ามวธิกีารดงักล่าวขา้งต้น 
หรอืการปนเป้ือนจากกรณีเกดิอุบตัิเหตุ หากมกีากของเสยีปนเป้ือนตกค้างและน้ําล้างปนเป้ือน ต้อง
รวบรวมเพื่อนําไปบําบดัหรอืสง่กําจดัโดยผูใ้หบ้รกิารกําจดัจากบรษิทัทีไ่ดร้บัใบอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม  
 
การดาํเนินการตามกฎหมาย 
 
 กากของเสยีหรอืวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ตามทีไ่ดก้ล่าวมาทัง้หมดถอืวา่เป็นของเสยีอนัตราย ดงันัน้ 
ผูก่้อกําเนิดของเสยีเหล่าน้ีภายในโรงงาน จะต้องปฏบิตัติามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องระบบ
เอกสารกํากบัการขนส่งของเสยีอนัตราย พ.ศ. 2547 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
หลกัเกณฑ์และวธิกีารแจ้งรายละเอยีดเกี่ยวกบัสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงาน โดยทางสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์(Internet) พ.ศ. 2547 
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 นอกจากนัน้ผู้ก่อกําเนิดของเสยี จะต้องปฏิบตัิตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการ
กําจดัสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 กล่าวคอืผูท้ี่ก่อกําเนิดสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุไม่ใช้แล้ว 
สามารถครอบครองไวภ้ายในโรงงานไดไ้มเ่กนิ 90 วนั หากเกนิระยะเวลา 90 วนั ตอ้งปฏบิตัติาม 
หมวด 2 ผูก่้อกาํเนิดสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดุไมใ่ชแ้ลว้ 

ขอ้ 6  ตอ้งขออนุญาตต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบ สก.1  
ขอ้ 9  การนําสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ออกนอกบรเิวณโรงงาน จะต้องขออนุญาตต่อกรม

โรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ สก.2 และ 
ขอ้ 13  ตอ้งส่งรายงานประจําปีใหแ้ก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบ สก.3 ภายในวนัที ่1 

มนีาคมของปีถดัไป 
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บทท่ี 9 
การฝึกอบรมเพ่ือการทาํงานท่ีปลอดภยั 

 
9.1  หลกัสตูรการฝึกอบรมด้านความปลอดภยัทัว่ไปเก่ียวกบัแอมโมเนีย 

 หลกัสตูรการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัทัว่ไปเกีย่วกบัแอมโมเนียสาํหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
จดัการ ตัง้แต่การใช้ การจดัเก็บ การบรรจุ จนถึงการขนถ่าย การขนย้าย และการขนส่งแอมโมเนีย 
ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

1) ขอ้มลูพืน้ฐาน สมบตั ิประโยชน์และอนัตรายของแอมโมเนีย 
2) กระบวนการผลติและการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง  
3) ขอ้มลูความปลอดภยั (Safety Data Sheet) 
4) อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคล 
5) ขอ้ควรปฏบิตัเิมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน 
6) การปฐมพยาบาล 

 
9.2 หลักสูตรการฝึกอบรมตามกฎหมายสําหรบัผู้ปฏิบติังานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซ

แอมโมเนีย 
หลกัสตูรการฝึกอบรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร การ

ฝึกอบรม การออกหนังสอืรบัรองและการขึน้ทะเบยีนเป็นคนงานควบคุม ส่งและบรรจุก๊าซประจําโรงงาน 1 
ประกอบดว้ยภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ(ดงัรายละเอยีดในภาคผนวก ง) ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี  
 
ภาคทฤษฎ ี

1) กฎหมาย มาตรฐาน ขอ้กําหนด เกีย่วกบัโรงงานทีม่กีารประกอบกจิการโรงงานผลติ บรรจุ 
ใช ้และขนสง่ก๊าซ 

2) ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัก๊าซแอมโมเนีย 
3) ถงัเกบ็ก๊าซ ภาชนะบรรจุ ท่อก๊าซ เครื่องจกัร เครื่องวดั อุปกรณ์ และอุปกรณ์อาํนวยความ

ปลอดภยัต่างๆ 
4) ขอ้ปฏบิตัขิองคนงานควบคุมก๊าซ 
5) ขอ้ปฏบิตัขิองคนงานบรรจุก๊าซ 
6) ขอ้ปฏบิตัขิองคนงานสง่ก๊าซ 
7) การป้องกนัและระงบัอคัคภียั และเหตุฉุกเฉิน 

 

                                                 
1 หลกัสตูรการฝึกอบรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เรือ่งหลกัเกณฑ ์วธิกีาร การฝึกอบรม การออกหนงัสอืรบัรองและ
การขึน้ทะเบยีนเป็นคนงานควบคุม สง่ และบรรจกุ๊าซประจาํโรงงาน 
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ภาคปฏบิตั ิ
1) วธิกีารรบัและจา่ยก๊าซ 
2) การป้องกนัและระงบัอุบตัเิหตุ  

 
9.3  หลกัสูตรการฝึกอบรมด้านความปลอดภยัสาํหรบัผู้ปฏิบติังานเก่ียวกบัการใช้แอมโมเนีย

ในระบบทาํความเยน็ 
 หลกัสตูรการฝึกอบรมความปลอดภยัสําหรบัผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัการใชแ้อมโมเนียในระบบทํา

ความเยน็โรงงานหอ้งเยน็และโรงงานผลติน้ําแขง็ ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี  
1) หลกัสูตรการอบรมดา้นความปลอดภยัทัว่ไปเกี่ยวกบัแอมโมเนีย (ดงัรายละเอยีดในหวัขอ้ 

9.1) และเพิม่ 
2) อุปกรณ์และกระบวนการทาํงานในระบบทาํความเยน็ 
3) การตรวจสอบทอ่บรรจุ อุปกรณ์สาํหรบัการขนถ่ายก๊าซแอมโมเนีย 
4) การขนยา้ยและการจดัเกบ็ทอ่บรรจุก๊าซแอมโมเนีย 
5) ขัน้ตอนปฏบิตังิานในการเตมิแอมโมเนียเขา้ระบบทาํความเยน็ 
6) ขัน้ตอนปฏบิตังิานในการเปลีย่นถ่ายน้ํามนัหล่อลื่น 
7) การบาํรงุรกัษาอุปกรณ์ในระบบทาํความเยน็ 
8) วธิกีารกาํจดัของเสยีปนเป้ือนแอมโมเนียอยา่งถูกตอ้ง 

 
9.4  หลกัสูตรการฝึกอบรมสาํหรบัผู้ขนส่งและขนถ่ายแอมโมเนียด้วยรถแท็งกติ์ดตรึง (Fixed 

tank)  
หลกัสตูรการฝึกอบรมความปลอดภยัสาํหรบัผูข้นสง่และขนถ่ายแอมโมเนียดว้ยรถแทง็กต์ดิตรงึ 

ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 
ความรูแ้ละความปลอดภยัเบือ้งตน้เกีย่วกบัแอมโมเนีย  
1) หลกัสูตรการอบรมดา้นความปลอดภยัทัว่ไปเกี่ยวกบัแอมโมเนีย (ดงัรายละเอยีดในหวัขอ้ 

9.1) และเพิม่ 
2) การขบัขีอ่ยา่งปลอดภยั (Defensive driving) 
3) รถแทง็กแ์ละอุปกรณ์สาํหรบัรถบรรทุกแอมโมเนีย  
4) ขัน้ตอนปฏบิตังิานในการขนถ่ายแอมโมเนียจากถงัเกบ็เขา้รถแทง็ก ์
5) ขัน้ตอนปฏบิตังิานในการขนถ่ายแอมโมเนียจากรถแทง็กเ์ขา้ถงัเกบ็ 
6) ขัน้ตอนปฏบิตังิานในระหวา่งการขนสง่  
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บทท่ี 10 
การบริหารจดัการความปลอดภยัสารเคมีอนัตรายสงู  

 
สถานประกอบกจิการโรงงานทีม่กีารผลติ การใช ้การจดัเกบ็ การขนถ่าย การขนยา้ย และการ

ขนส่งสารเคมีอนัตรายสูงจะต้องมีมาตรการด้านความปลอดภยัในการจดัการรูปแบบที่ดีของสถาน
ประกอบกจิการโรงงานจะมลีกัษณะเป็นระบบการจดัการสารเคมอีนัตรายเชงิป้องกนั ซึง่ประกอบดว้ย   
 
10.1  การใช้อปุกรณ์ท่ีเหมาะสมและได้มาตรฐาน 

การใช้อุปกรณ์ในการผลิต การจัดเก็บ การขนถ่าย การขนย้าย และการขนส่งสารเคมีที่
เหมาะสมกบัสารเคมอีนัตรายสงูและเป็นอุปกรณ์ไดม้าตรฐานดา้นความปลอดภยั เพื่อป้องกนัการเกดิ
อุบตัเิหตุรา้ยแรงจากการชาํรดุเสยีหายเน่ืองจากการใชง้าน และเป็นเหตุใหส้ารเคมอีนัตรายสงูรัว่ไหลและ
อาจเป็นอนัตรายต่อชวีติ ทรพัยส์นิและสิง่แวดลอ้ม ซึง่ประกอบดว้ย 

10.1.1 การออกแบบและการสรา้งอุปกรณ์เป็นไปตามมาตรฐาน เชน่ มาตรฐาน API เป็นตน้ 
10.1.2 อุปกรณ์ผา่นการตรวจสอบ ทดสอบ และรบัรองมาตรฐานก่อนการใชง้าน 
10.1.3 อุปกรณ์ผา่นการตรวจสอบและทดสอบตามวาระในระหวา่งการใชง้าน 
10.1.4 อุปกรณ์ไดร้บัการซ่อมบาํรงุตามวาระอยา่งสมํ่าเสมอ 
10.1.5 จดัทาํขัน้ตอนปฏบิตังิานทีเ่ป็นมาตรฐานเกีย่วกบัการใชแ้ละซ่อมบํารุงอุปกรณ์และจดัให้

มกีารฝึกอบรมแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบตัิงานอย่างถูกต้องโดยเคร่งครดั และ
ปลอดภยั รวมถึงการสื่อสารถึงความเสีย่งและอนัตรายจากการไม่ทําตามขัน้ตอน
ปฏบิตังิาน 

 
การใชอุ้ปกรณ์ทีไ่มไ่ดม้าตรฐานและไมม่กีารซ่อมบํารุงตามวาระ เป็นตน้เหตุสาํคญัของอุบตัเิหตุ

ทีเ่กดิจากสารเคมอีนัตรายสงูรัว่ไหลอนัเน่ืองมาจากอุปกรณ์ชํารุดเสยีหายระหว่างการใชง้านกบัสารเคมี
อนัตรายสงู 
 
10.2 การสร้างความตระหนัก 

การสรา้งความตระหนกัในความสาํคญัของการจดัการสารเคมอีนัตรายสงูเพื่อความปลอดภยัใน
การปฏบิตังิาน ประกอบดว้ย 

10.2.1 การกําหนดนโยบายดา้นความปลอดภยัในการปฏบิตังิานเกี่ยวกบัสารเคมอีนัตรายสูง
และประกาศใหท้ราบทัว่กนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยที่ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการและหวัหน้า
งานจะตอ้งปฏบิตัติวัเป็นแบบอยา่งในการปฏบิตัอิยา่งปลอดภยัตามนโยบายทีก่าํหนด 

10.2.2 การตัง้เป้าหมายดา้นความปลอดภยัในการปฏบิตังิานกบัสารเคมอีนัตรายสงูซึง่มกัเป็น
ส่วนหน่ึงของเป้าหมายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทัง้หมดของโรงงาน 



คูม่อืการจดัการสารเคมอีนัตรายสงู  แอมโมเนีย (Ammonia) 

92   กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ตวัอยา่งการตัง้เป้าหมาย เช่น การกําหนดอตัราการปฏบิตังิาน 1,000,000 ชัว่โมงการ
ทํางานโดยไม่มอุีบตัิเหตุถึงขัน้เสยีชวีติหรอืถึงขัน้ต้องหยุดงาน การตัง้เป้าหมาย
ประกอบกับตัวชี้วดัที่เป็นมาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรม มีการจดัทําสถิติและ
วเิคราะหป์ระสทิธภิาพดา้นการจดัการความปลอดภยัของโรงงาน สรา้งแรงจูงใจในการ
ยกระดบัความปลอดภยั ในขณะเดียวกนัก็สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย
ตลอดเวลา เช่น จดัทําป้ายระบุสถิติด้านความปลอดภยับรเิวณทางเข้าโรงงานหรือ
สถานทีท่ีส่ามารถมองเหน็ไดง้า่ย เป็นตน้ 

10.2.3 การประเมนิผลปฏบิตังิานดา้นความปลอดภยัและการจดัทาํแผนพฒันาปรบัปรุง สถาน
ประกอบกิจการโรงงานอาจมีตัวชี้ว ัดด้านความปลอดภัยหลายด้าน เช่น จํานวน
อุบตัเิหตุถงึขัน้เสยีชวีติ จาํนวนอุบตัเิหตุถงึขัน้หยดุงาน จาํนวนอุบตัเิหตุถงึขัน้ตอ้งรกัษา
ตวัทีโ่รงพยาบาลหรอืสถานพยาบาล จาํนวนครัง้ทีเ่กดิเหตุสารเคมรีัว่ไหลและปรมิาณที่
ร ัว่ไหล จาํนวนอุบตัเิหตุระหวา่งการขนสง่สารเคม ีเป็นตน้ การมตีวัชีว้ดัหลายดา้นทาํให้
สามารถแยกประเภทการเกดิอุบตัเิหตุและความรุนแรง เพื่อนําไปสูแ่นวทางการแกไ้ขที่
ถูกตอ้ง ตรงประเดน็ยิง่ขึน้  

10.2.4 การฝึกอบรมพนกังานเกีย่วกบัการปฏบิตังิานกบัสารเคมอีนัตรายสงู 
10.2.5 ศกึษาการเกดิเหตุการณ์ ต้นเหตุของปญัหา แนวทาง มาตรการแกไ้ขและป้องกนั จาก

อุบตัเิหตุทีเ่คยเกดิขึน้กบัสถานประกอบการอื่นทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลู
ในการประเมนิความเสี่ยง และพฒันากจิกรรมเพื่อพฒันาระบบความปลอดภยัในเชงิ
ป้องกนั  

 
10.3 การตรวจสอบด้านความปลอดภยัของสารเคมีอนัตรายสงู 

10.3.1 จดัตารางการตรวจสอบขัน้ตอนปฏบิตังิาน เครือ่งจกัรอุปกรณ์  
10.3.2 การตดิตามผลการดาํเนินงานการพฒันาดา้นความปลอดภยัจากการประเมนิความเสีย่ง

และการตรวจสอบดา้นความปลอดภยั 
10.3.3 จดัให้มกีารตรวจสอบและเตือนกนัเองของพนักงานในขณะปฏิบตัิหน้าที่ (Behavior 

based safety) เมื่อเหน็พฤตกิรรมทีม่คีวามเสีย่ง หรอืไมป่ฏบิตัติามขัน้ตอนปฏบิตังิาน
อนัอาจก่อให้เกิดอุบตัิเหตุได้ เช่น ไม่ใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคลที่
เหมาะสม เป็นตน้ 

 
10.4 การประเมินความเส่ียงจากการใช้และการปฏิบติังานกบัสารเคมีอนัตรายสงู 

10.4.1 จดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งในสถานประกอบกจิการโรงงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสารเคมี
อนัตรายสงู โดยทีค่วามเสีย่งจากการใชแ้ละการปฏบิตังิานกบัสารเคมอีนัตรายสงู เป็น
การพจิารณาจากระดบัโอกาสในการเกดิเหตุการณ์และระดบัความรนุแรงของเหตุการณ์  

10.4.2 การประเมนิความเสีย่งใหใ้ชห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
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1) พจิารณาถงึโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่าง ๆ วา่มมีากน้อยเพยีงใด โดยจดัระดบั
โอกาสเป็น 4 ระดบั ดงัตวัอยา่งในตารางที ่10-1 
 

ตารางที ่10-1 การจดัระดบัโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่าง ๆ  
ระดบั รายละเอยีด 

1 มโีอกาสในการเกดิยาก เชน่ ไมเ่คยเกดิเลยในชว่งเวลาตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป 
2 มโีอกาสในการเกดิน้อย เชน่ ความถีใ่นการเกดิ เกดิขึน้ 1 ครัง้ในชว่ง 5-10 ปี 
3 มโีอกาสในการเกดิปานกลาง เชน่ ความถีใ่นการเกดิ เกดิขึน้ 1 ครัง้ในชว่ง 1-5 ปี  
4 มโีอกาสในการเกดิสงู เชน่ ความถีใ่นการเกดิ เกดิมากกวา่ 1 ครัง้ใน 1 ปี  

 
2) พจิารณาถงึความรนุแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่าจะก่อใหเ้กดิผลกระทบทีอ่าจเกดิ

ต่อบุคคล ชุมชน สิง่แวดลอ้ม หรอืทรพัยส์นิมากน้อยเพยีงใด โดยจดัระดบัความ
รนุแรงเป็น 4 ระดบั ดงัตวัอยา่งในตารางที ่10-2 10-3 10-4 และ 10-5 

 
ตารางที ่10-2 การจดัระดบัความรนุแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีส่ง่ผลกระทบต่อบุคคล 
ระดบั ความรนุแรง รายละเอยีด 

1 เลก็น้อย มกีารบาดเจ็บเล็กน้อยในระดบัปฐมพยาบาล เช่น มนึงง ปวดศรีษะจาก
การสดูดมแอมโมเนีย เป็นตน้   

2 ปานกลาง มกีารบาดเจบ็ทีต่อ้งไดร้บัการรกัษาทางการแพทย ์เช่น หายใจลาํบากหรอื
หมดสตจิากการสดูดมแอมโมเนีย เป็นตน้ 

3 สงู มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่รุนแรง เช่น มีแผลไหม้จากการสัมผัส
แอมโมเนีย หรอืมอีาการระคายเคอืงต่อดวงตาและทางเดนิหายใจอย่าง
รนุแรง เป็นตน้ 

4 สงูมาก ทุพพลภาพหรอืเสยีชวีติ จากการระเบดิ หรอืสดูดมหรอืสมัผสัแอมโมเนีย
เขม้ขน้เป็นเวลานานถงึขัน้ทาํใหทุ้พพลภาพหรอืเสยีชวีติ  

 
ตารางที ่10-3 การจดัระดบัความรนุแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีส่ง่ผลกระทบต่อชุมชน 
ระดบั ความรนุแรง รายละเอยีด 

1 เลก็น้อย ไมม่ผีลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน หรอืมผีลกระทบเลก็น้อย 
2 ปานกลาง มผีลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน และแกไ้ขไดใ้นระยะเวลาสัน้  
3 สงู มผีลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน และตอ้งใชเ้วลาในการแกไ้ข 
4 สงูมาก มผีลกระทบรนุแรงต่อชุมชนเป็นบรเิวณกวา้ง หรอืหน่วยงานของรฐัตอ้งเขา้

ดาํเนินการแกไ้ข 

หมายเหตุ ผลกระทบต่อชุมชน หมายถงึ เหตุราํคาญต่อชุมชน การบาดเจบ็ เจบ็ป่วยของประชาชน 
ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิของชุมชนและประชาชน แอมโมเนียทีร่ ัว่ไหลอาจกระจายไปเป็นบรเิวณกวา้ง 
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ตารางที ่10-4 การจดัระดบัความรนุแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
ระดบั ความรนุแรง รายละเอยีด 

1 เลก็น้อย ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มเลก็น้อย สามารถควบคุมหรอืแกไ้ขได ้
2 ปานกลาง มผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มปานกลาง สามารถแกไ้ขไดใ้นระยะเวลาสัน้   
3 สงู มผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มรนุแรง ตอ้งใชเ้วลาในการแกไ้ข 
4 สงูมาก มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมรุนแรงมาก ต้องใช้ทรพัยากรและเวลานานใน

การแกไ้ข 

หมายเหตุ ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม หมายถึง การเสื่อมโทรมและเสยีหายของ สิง่แวดล้อม เช่น 
อากาศ ดนิ แหลง่น้ํา เป็นตน้ แอมโมเนียมคีวามเป็นพษิต่อสิง่มชีวีติในน้ํา  

 
ตารางที ่10-5 การจดัระดบัความรนุแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีส่ง่ผลกระทบต่อทรพัยส์นิ 
ระดบั ความรนุแรง รายละเอยีด 

1 เลก็น้อย ทรพัยส์นิเสยีหายน้อยมากหรอืไมเ่สยีหายเลย 
2 ปานกลาง ทรพัยส์นิเสยีหายปานกลางและสามารถดาํเนินการผลติต่อไปได ้ 
3 สงู ทรพัยส์นิเสยีหายมากและตอ้งหยดุการผลติในบางสว่น  
4 สงูมาก ทรพัยส์นิเสยีหายมากและตอ้งหยดุการผลติทัง้หมด 

หมายเหตุ ความเสียหายของทรพัย์สินในแต่ละระดบัโรงงานสามารถกําหนดขึ้นเองตามความ
เหมาะสม โดยพจิารณาถงึขดีความสามารถของโรงงาน  

 
10.4.3 จดัระดบัความเสีย่ง โดยพจิารณาถงึผลลพัธข์องระดบัโอกาสคณูกบัระดบัความรุนแรงทีม่ี

ผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน สิง่แวดลอ้ม หรอืทรพัยส์นิ หากระดบัความเสีย่งทีม่ผีลกระทบ
ต่อบุคคล ชุมชน สิง่แวดลอ้ม หรอืทรพัยส์นิ มคี่าแตกต่างกนัใหเ้ลอืกระดบัความเสีย่งทีม่ี
ค่าสูงกว่า เป็นผลของการประเมนิความเสีย่งในเรื่องนัน้ ๆ ระดบัความเสีย่งจดัเป็น 1-4 
ระดบัดงัรายละเอยีดในตารางที ่10-6 

 
ตารางที ่10-6 การจดัระดบัความเสีย่งอนัตราย 
ระดบัความเสีย่ง ผลลพัธ ์ รายละเอยีด 

1 1-2 ความเสีย่งเลก็น้อย 
2 3-6 ความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ตอ้งมกีารทบทวนมาตรการควบคุม  
3 8-9 ความเสีย่งสงู ตอ้งมกีารดาํเนินงานเพือ่ลดความเสีย่ง  
4 12-16 ความเสีย่งทีย่อมรบัไมไ่ด ้ตอ้งหยุดดําเนินการและปรบัปรุงแกไ้ข

เพือ่ลดความเสีย่งลงทนัท ี

 
10.4.4 เมื่อทราบระดบัความเสี่ยงอนัตราย จะต้องจดัทําแผนงานบรหิารจดัการความเสี่ยง ซึ่ง

หมายถงึ แผนงานลดความเสีย่งและแผนงานควบคุมความเสีย่ง ผูป้ระกอบกจิการโรงงาน
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จะต้องดําเนินการจดัทําแผนงานลดความเสี่ยง และแผนงานควบคุมความเสี่ยงสําหรบั
ความเสีย่งระดบั 3 และจดัทาํแผนควบคุมความเสีย่งสาํหรบัความเสีย่งระดบั 2 

 
10.4.5 แผนงานลดความเสีย่ง เป็นแผนงานปรบัปรงุแกไ้ขการดาํเนินงานในเรือ่งต่าง ๆ ในการลด

ความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้มาตรการหรอืกจิกรรมหรอืการดาํเนินการ
เพือ่ลดความเสีย่งประกอบดว้ย 

1) มาตรการป้องกนัและควบคุมสาเหตุของการเกดิอนัตราย ไดแ้ก่ การดาํเนินงานใน
เรื่องต่าง ๆ เรื่องใดเรื่องหน่ึงหรอืหลายเรื่องรวมกนั รวมทัง้มกีารควบคุม และ
ตรวจสอบการดําเนินงานในเรื่องเหล่านัน้ โดยจัดทําเป็นขัน้ตอนการปฏิบัติ
ดงัต่อไปน้ี  

• ลดหรอืกําจดัอนัตรายดว้ยวธิกีารทางวศิวกรรม เช่น การออกแบบ การ
สรา้ง การตดิตัง้เครื่องจกัรอุปกรณ์ และการติดตัง้ระบบความปลอดภยั 
การเลอืกใชว้สัดุที่ไดม้าตรฐาน โดยนําผลจากการชี้บ่งอนัตรายและการ
ประเมนิความเสีย่งมาดาํเนินการ 

• กาํหนดวธิกีารทาํงานหรอืการปฏบิตังิานตามขัน้ตอนทีถู่กตอ้ง 

• กําหนดวธิกีารทดสอบ ตรวจสอบ และการซ่อมบํารุงเครื่องจกัรอุปกรณ์ 
และระบบความปลอดภยั 

• กําหนดกระบวนการ วิธีการ หรือขัน้ตอนสําหรับการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิต วตัถุดิบ เครื่องจกัรอุปกรณ์ โดยให้มีการพิจารณา
ทบทวนการชีบ้่งอนัตรายและการประเมนิความเสีย่งก่อนเริม่ดาํเนินการ 

• จดัใหม้กีารฝึกอบรมแก่ผูป้ฏบิตังิาน 

• จดัใหม้กีารตรวจประเมนิความปลอดภยั 

• กาํหนดวธิกีารควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของโรงงาน 

• จดัให้มกีารทบทวนการชี้บ่งอนัตรายและการประเมนิความเสี่ยงเมื่อมี
อุบตัภิยัรา้ยแรงเกดิขึน้  

• ดาํเนินการอื่น ๆ เพือ่ป้องกนัและควบคุมการเกดิอนัตราย  
 

2) มาตรการระงบัและฟ้ืนฟูเหตุการณ์ ไดแ้ก่ 

• จดัทาํและจดัใหม้กีารซอ้มแผนฉุกเฉิน 

• จดัใหม้กีารสอบสวนอุบตัเิหตุ และอุบตักิารณ์ 

• จดัใหม้แีผนฟ้ืนฟูโรงงาน ชุมชน และสิง่แวดล้อมซึ่งเป็นผลจากการชีบ้่ง
อนัตรายและการประเมนิความเสีย่ง 
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10.4.6 แผนงานควบคุมความเสีย่ง เป็นแผนงานในการควบคุม และตรวจสอบมาตรการป้องกนั
และควบคุมสาเหตุของการเกิดอนัตราย และมาตรการระงบัและฟ้ืนฟูเหตุการณ์ให้คง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกัน ลด และควบคุมความเสี่ยง ซึ่งเป็นการ
ควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานเพื่อรกัษาให้ความเสี่ยงอยู่ในระดบัความเสี่ยงที่
ยอมรบัไดต้ลอดเวลา  

 
10.5 การจดัการเก่ียวกบัการระงบัเหตฉุุกเฉิน 

10.5.1 การเตรยีมแผนฉุกเฉินในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น กรณีสารเคมรีัว่ไหล เพลงิไหม ้ระเบดิ 
เป็นต้น เพื่อให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ พร้อมกับการสื่อสารแผน
ฉุกเฉินในสถานการณ์ต่าง ๆ ดงักล่าว จดัใหม้กีารฝึกซอ้มแผนฉุกเฉินตามสถานการณ์ 
ประเมินผลการซ้อม จัดทํารายงานรวมถึงบัญชีรายการที่ต้องปรบัปรุงแก้ไข และ
ทบทวนแผนฉุกเฉิน 

10.5.2 ขอ้กําหนดในการแจง้เหตุ จดัใหม้แีบบฟอรม์และขัน้ตอนปฏบิตัเิพื่อใหผู้เ้กีย่วขอ้ง เช่น 
โรงงานผู้ผลิต ผู้ขนส่ง หน่วยกู้ภัย เป็นต้น ได้ร ับทราบเหตุโดยเร็วที่สุด จัดให้มี
หมายเลขโทรศพัท์ที่ใช้สําหรบัการแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะ และสามารถติดต่อได้
ตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อใหก้ารรบัแจง้เหตุและการดาํเนินการแกไ้ขปญัหามคีวามรวดเรว็
และมปีระสทิธภิาพ  

10.5.3 ใหม้สีายการบญัชาการและการสือ่สารในการระงบัเหตุฉุกเฉินทีช่ดัเจน 
10.5.4 ความพรอ้มของบุคลากรและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการระงบัเหตุฉุกเฉิน 
10.5.5 การประเมนิผลการปฏบิตังิานในการระงบัเหตุฉุกเฉิน 
10.5.6 การจดัทาํรายงานอุบตัเิหตุตามรปูแบบมาตรฐาน โดยมขีอ้มลูเกีย่วกบั วนัที ่สถานทีเ่กดิ

เหตุ สารเคมีที่เกี่ยวข้อง ลําดับเวลาของเหตุการณ์โดยละเอียด ความเสียหายท่ี
เกิดขึน้ ผลการวิเคราะหห์าสาเหตหุลกัของการเกิดเหตุ มาตรการแกไ้ขและป้องกนั 
เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการปฏบิตังิานทีป่ลอดภยัเกีย่วกบัสารเคมอีนัตรายสงู  
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บทท่ี 12 
แบบตรวจสอบโรงงานด้านความปลอดภยัการใช้สารเคมีอนัตรายสงู 

แอมโมเนีย 
 

ข้อมลูสถานประกอบการ  
ชื่อสถานประกอบการ ………………………………………………………………………………………………………… 
เลขทะเบยีนโรงงาน ………………………………………………………………………………………………………….. 
ทีอ่ยูโ่รงงาน …………………………………………………………………………………………………………………... 
หมายเลขโทรศพัท ์…………………………………………………………………………………………………………… 
ผลติภณัฑ ์…………………………………………………………………………………………………………………….. 
กาํลงัการผลติ ตนั/ปี ………………………………………………………………………………………………………….. 
สารเคมอีนัตรายทีใ่ชห้รอืผลติ ……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
อตัราการใชแ้อมโมเนียต่อปี …………………………………………………………………………………………………. 
กระบวนการผลติอยา่งยอ่ ……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(ใหแ้นบผงัโรงงานโดยสงัเขป) ……………………………………………………………………………………………..… 
แหลง่ชุมชนใกลเ้คยีง ทศิเหนือ ………………………….ระยะหา่งโดยประมาณ………………ความหนาแน่น…………. 

    ทศิใต…้……………………………ระยะหา่งโดยประมาณ………………ความหนาแน่น……...…. 
    ทศิตะวนัออก……………………...ระยะหา่งโดยประมาณ………………ความหนาแน่น..….……. 
    ทศิตะวนัตก………………………ระยะหา่งโดยประมาณ……………….ความหนาแน่น………….  

 ชื่อผูใ้หข้อ้มลู 1…………………………………………..ตาํแหน่ง ………………………: โทรศพัท ์…………………… 
       2……………………………………..……ตาํแหน่ง ………………………. โทรศพัท ์…………………… 
       3………………………………..…………ตาํแหน่ง ………………………..โทรศพัท ์…………………… 

ผูต้รวจสอบโรงงาน ………………………………………..…………………………………………………………………. 
วนัทีต่รวจสอบโรงงาน ………………………………………………………………………..……………………………… 
 
 

ขอ้แนะนําสาํหรบัผูป้ระเมนิและการใหค้ะแนน 
 

การใหค้ะแนน  1 = มกีารจดัการและขอ้ปฏบิตัติามทีร่ะบุครบถว้น พรอ้มเอกสารประกอบ 
0 = ไมม่กีารจดัการและขอ้ปฏบิตัติามทีร่ะบุ 
0 = ไมม่เีอกสารยนืยนัวา่มกีารจดัการและขอ้ปฏบิตัติามทีร่ะบุ 
X = คาํถามไมส่อดคลอ้งกบักจิกรรมของบรษิทั และใหร้ะบุสาเหตุของความไมส่อดคลอ้ง 

 
หมายเหตุ/ขอ้ควรปรบัปรงุ  
ใหร้ะบุเหตุผลและขอ้เทจ็จรงิตามทีพ่บจากการตรวจประเมนิเพือ่สนบัสนุนการใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ 
และเพิม่เตมิขอ้แนะนําเพือ่ใหส้ถานประกอบการนําไปปรบัปรงุหรอืแกไ้ข  
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1. การส่ือสารความเป็นอนัตรายของสารเคมีท่ีใช้หรือจาํหน่าย 

ขอ้ การจดัการและขอ้ปฏบิตั ิ คะแนน หมายเหตุ / ขอ้ควรปรบัปรงุ 
1.1 มกีารสือ่สารและจาํแนกความเป็นอนัตรายของแอมโมเนีย

ตามระบบ GHS 
  

1.2 ไดจ้ดัทาํหรอืจดัหาขอ้มลูความปลอดภยั (Safety Data 
Sheet) เพือ่สือ่สารความเป็นอนัตรายของแอมโมเนียและ
เผยแพรใ่หผู้ป้ฏบิตังิาน ผูร้บัจา้ง ลกูคา้ ผูเ้กีย่วขอ้งทราบ 

  

1.3 เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั (SDS) มขีอ้มลู 16 หมวด
ตามระบบ GHS 

  

1.4 มป้ีายระบุความเป็นอนัตราย ขอ้ควรระวงัในบรเิวณ
สถานทีท่าํงานกบัแอมโมเนีย สามารถเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจน 

  

1.5 มป้ีายสือ่สารใหใ้ชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่น
บุคคลในขณะปฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วกบัแอมโมเนีย  

  

1.6 มป้ีายเตอืนหา้มก่อใหเ้กดิประกายไฟ หา้มสบูบุหรี ่ณ 
บรเิวณทีป่ฏบิตังิานกบัแอมโมเนีย 

  

 1.7 จดัทาํฉลากระบุความเป็นอนัตรายแอมโมเนียตดิทุกทอ่
บรรจุ ในกระบวนการแบง่บรรจุ 

  

1.8 ฉลากบนบรรจุภณัฑม์ขีอ้ความเป็นอนัตรายแอมโมเนียที่
ถกูตอ้งตามระบบ GHS 

  

 
2. การใช้ การปฏิบติังานและการจดัการด้านความปลอดภยัแอมโมเนีย 

ขอ้ การจดัการและขอ้ปฏบิตั ิ คะแนน หมายเหตุ / ขอ้ควรปรบัปรงุ 
2.1 มขี ัน้ตอนปฏบิตังิานการใชแ้อมโมเนียในการผลติ เขยีน

เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  

2.2 มแีผนการซ่อมบาํรงุและกาํหนดการเปลีย่นอะไหลข่อง
อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแอมโมเนียเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  

2.3 มรีะบบบาํบดัก๊าซแอมโมเนียโดยไมป่ลอ่ยออกสู่
บรรยากาศ 

  

2.4 มกีารประเมนิความเสีย่งของการปฏบิตังิานในขัน้ตอน
ต่างๆ ของกระบวนการผลติและกระบวนการโลจสิตกิส ์ 

  

2.5 มกีารประเมนิความเสีย่งต่อสิง่แวดลอ้มของการปฏบิตังิาน
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแอมโมเนีย 

  

2.6 จดัใหม้อุีปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคลที่
เหมาะสมและครบถว้นสาํหรบัพนกังานทีป่ฏบิตังิาน 

  

2.7 พนกังานสวมใสอุ่ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคล
ทีเ่หมาะสมในขณะปฏบิตังิาน และมกีารดแูล บาํรงุรกัษา
ใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใชต้ลอดเวลา 

  

2.8 จดัใหม้กีารตรวจสขุภาพประจาํปีสาํหรบัพนกังานที่
ปฏบิตังิานกบัแอมโมเนีย 
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ขอ้ การจดัการและขอ้ปฏบิตั ิ คะแนน หมายเหตุ / ขอ้ควรปรบัปรงุ 
2.9 มอุีปกรณ์ตรวจวดัความเขม้ขน้ของแอมโมเนีย (Gas 

Detector) ณ สถานทีท่าํงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัแอมโมเนีย 
  

2.10 มกีารตรวจวดัการรัว่ไหลของแอมโมเนียดว้ยอุปกรณ์อยา่ง
งา่ย เชน่ กระดาษลทิมสั เชอืกกาํมะถนั เป็นตน้ 

  

 
3. ถงัเกบ็และการจดัเกบ็แอมโมเนียในถงัเกบ็ 

ขอ้ การจดัการและขอ้ปฏบิตั ิ คะแนน หมายเหตุ / ขอ้ควรปรบัปรงุ 
3.1 ถงัเกบ็แอมโมเนียสรา้งตามมาตรฐานความปลอดภยัเป็นที่

ยอมรบัเชน่ ASME เป็นตน้ 
  

3.2 ถงัเกบ็ประเภทรบัความดนัสามารถรบัความดนัไดถ้งึ 17.6 
บาร ์หรอื 255 psig 

  

3.3 ถงัเกบ็มมีาตรวดัความดนั (Pressure Gauge) แสดงคา่
ความดนัภายในถงั 

  

3.4 มอุีปกรณ์สาํหรบัวดัปรมิาณแอมโมเนียเหลวภายในถงัเกบ็
ประเภทรบัความดนั 

  

3.5 ถงัเกบ็มวีาลว์นิรภยัแบบระบายออก (Safety Relief Valve) 
เพือ่ระบายความดนัภายในและป้องกนัถงัเกบ็เสยีหาย 

  

3.6 มขีอ้ความระบุวา่เป็นถงัเกบ็แอมโมเนีย พรอ้มสญัลกัษณ์
ความเป็นอนัตราย 

  

3.7 มเีขือ่นสาํหรบักกัสารในกรณีรัว่ไหล รอบๆ ถงัเกบ็
แอมโมเนีย  

  

3.8 มอุีปกรณ์ระงบัเหตุฉุกเฉิน ณ บรเิวณใกลก้บัถงัเกบ็ เชน่ 
อุปกรณ์ดบัเพลงิ อุปกรณ์สาํหรบัระงบัเหตุรัว่ไหล  

  

3.9 มแีผนและขัน้ตอนปฏบิตังิานเป็นลายลกัษณ์อกัษร เรือ่ง
การตรวจสอบถงัและการซ่อมบาํรงุอุปกรณ์สว่นควบของ
ถงัเกบ็แอมโมเนีย 

  

3.10 มขี ัน้ตอนปฏบิตังิานตามมาตรฐานในการบรหิารและการ
จดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานในทีอ่บัอากาศ 

  

3.11 มรีะบบการขออนุญาตทาํงานในทีอ่บัอากาศ เมือ่ตอ้ง
ปฏบิตังิานในถงัเกบ็ 

  

 
4. แทง็กเ์พ่ือการขนส่งแอมโมเนีย 

ขอ้ การจดัการและขอ้ปฏบิตั ิ คะแนน หมายเหตุ / ขอ้ควรปรบัปรงุ 
4.1 แทง็กย์ดึตดิกบัตวัรถขนสง่มทีะเบยีนแทง็กถ์กูตอ้งตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม มรีหสัแทง็ก ์PxBH(M) 
  

4.2 รถขนสง่ทีม่แีทง็กย์ดึตดิกบัตวัรถตอ้งตดิป้ายแสดงความ
เป็นอนัตรายและหมายเลขสหประชาชาตขิองแอมโมเนีย 
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ขอ้ การจดัการและขอ้ปฏบิตั ิ คะแนน หมายเหตุ / ขอ้ควรปรบัปรงุ 
4.3 มกีารทดสอบตรวจสอบแทง็กท์ีย่ดึตดิกบัตวัรถขนสง่ทุก 3 

ปีตามรายการทีก่ฎหมายกาํหนด 
  

 
5. ท่อบรรจแุละการจดัเกบ็ 

ขอ้ การจดัการและขอ้ปฏบิตั ิ คะแนน หมายเหตุ / ขอ้ควรปรบัปรงุ 
5.1 มขี ัน้ตอนปฏบิตังิานทีห่า้มการจดัเกบ็สารเคมอีนัตรายใน

บรเิวณใกลเ้คยีงกบัสารทีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้ 
  

5.2 ใชท้อ่บรรจุชนิดทีไ่ดม้าตรฐานตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย   
5.3 ทอ่บรรจุทีใ่ชง้านบรรจุแอมโมเนียอยใูนสภาพทีส่มบรูณ์    

 
6. การขนย้าย ขนถ่ายและขนส่ง 

ขอ้ การจดัการและขอ้ปฏบิตั ิ คะแนน หมายเหตุ / ขอ้ควรปรบัปรงุ 
6.1 มกีารระบายอากาศทีด่ใีนบรเิวณทีม่กีารขนยา้ย ขนถ่าย

แอมโมเนีย 
  

6.2 มขี ัน้ตอนปฏบิตังิานสาํหรบัการขนยา้ย ขนถ่ายและขนสง่
เป็นลายลกัษณ์อกัษร สามารถเหน็ไดช้ดัเจน 

  

6.3 ในขัน้ตอนปฏบิตังิาน มกีารระบุถงึขัน้ตอนการรดัตรงึทอ่
บรรจุทุกใบใหแ้น่นหนาเมือ่ขนยา้ยขึน้รถขนสง่ 

  

6.4 รถขนสง่ทอ่บรรจุแอมโมเนียมคีอกกัน้และมอุีปกรณ์รดัตรงึ
ทอ่บรรจุขณะขนสง่  

  

6.5 มอุีปกรณ์ชว่ยขนยา้ยทอ่บรรจุลงจากรถอยา่งปลอดภยั   

6.6 มรีะเบยีบปฏบิตัหิา้มกลิง้ทิง้ท่อบรรจุลงจากรถขนสง่   
6.7 มกีารตรวจสอบและบนัทกึระดบัของแอมโมเนียในถงัเกบ็

ทุกครัง้ก่อนการเตมิแอมโมเนียเขา้ถงัเกบ็  
  

6.8 มรีะบบตรวจสอบการเตมิแอมโมเนียเขา้ถงัเกบ็ไมใ่หเ้กนิ 
85% ของปรมิาตรสงูสดุของถงั 

  

6.9 มรีะบบหยดุอตัโนมตัเิพือ่หยดุการทาํงานในกรณีเกดิเหตุ
ฉุกเฉิน 

  

6.10 ในกรณีขนสง่โดยรถแทง็ก ์มกีารขนถ่ายสารเคมจีากทาง
ดา้นลา่งของแทง็ก ์(Bottom Loading) 

  

6.11 มป้ีายระบุประเภทสนิคา้อนัตรายตดิทีร่ถขนสง่   
6.12 มป้ีายระบุความเป็นอนัตรายสารเคมแีละหมายเลข

สหประชาชาตติดิทีร่ถขนสง่ 
  

6.13 มฉีลากแสดงประเภทสนิคา้อนัตรายตดิอยูท่ีบ่รรจุภณัฑ์
ของสารเคมอีนัตราย 

  

6.14 พนกังานทีป่ฏบิตังิานขนยา้ย ขนถ่าย ขนสง่ สวมอุปกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคลอยา่งเหมาะสมกบังานที่
ปฏบิตั ิ 
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7. การระงบัเหตฉุุกเฉินและการปฐมพยาบาล 

ขอ้ การจดัการและขอ้ปฏบิตั ิ คะแนน หมายเหตุ / ขอ้ควรปรบัปรงุ 
7.1 มแีผนฉุกเฉินเขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีร่ะบุถงึขัน้ตอน

ปฏบิตัใินกรณีฉุกเฉินเกีย่วกบัแอมโมเนีย 
  

7.2 จดัใหม้อุีปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคลสาํหรบั
กรณีฉุกเฉินอยา่งเพยีงพอสาํหรบัพนกังานทีเ่กีย่วขอ้ง 

  

7.3 ใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคลทีไ่ด้
มาตรฐานและเหมาะสมกบัการใชง้านกบัแอมโมเนีย 

  

7.4 มอุีปกรณ์ดบัเพลงิอยา่งเพยีงพอ และพรอ้มใชง้าน   
7.5 มอุีปกรณ์ระงบัเหตุแอมโมเนียรัว่ไหล และพรอ้มใชง้าน   
7.6 มอุีปกรณ์ตรวจวดัทศิทางลมซึง่สามารถเหน็ไดช้ดัเจน    
7.7 มรีะบบการรายงานอุบตัเิหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัแอมโมเนีย   
7.8 มรีะบบการสบืหาสาเหตุของอุบตัเิหตุและสรปุมาตรการ

ป้องกนัและแกไ้ขทุกครัง้ 
  

7.9 จดัใหม้หีมายเลขโทรศพัทใ์ชเ้ฉพาะในกรณีฉุกเฉิน รบัแจง้
เหตุไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

  

7.10 มกีารสือ่สารหมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉินใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ   

7.11 มกีารซอ้มแผนฉุกเฉินอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้   
7.12 มบีนัทกึการตรวจสอบฝกับวัฉุกเฉินและทีล่า้งตาฉุกเฉิน   
7.13 มอุีปกรณ์เพือ่การปฐมพยาบาลจดัเกบ็ใกลบ้รเิวณที่

ปฏบิตังิานกบัแอมโมเนียและมสีภาพพรอ้มใชง้าน 
  

7.14 มหีมายเลขโทรศพัทต์ดิต่อหน่วยกูภ้ยั แพทย ์และ
สถานพยาบาลทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง  

  

7.15 มกีารซอ้มแผนฉุกเฉินรว่มกบัโรงงานขา้งเคยีง   
7.16 มขีอ้มลูการระงบัเหตุฉุกเฉินในขณะขนสง่ 

(TREMCARD) 
  

 
8. การจดัการของเสีย 

ขอ้ การจดัการและขอ้ปฏบิตั ิ คะแนน หมายเหตุ / ขอ้ควรปรบัปรงุ 
8.1 มขี ัน้ตอนปฏบิตังิานเป็นลายลกัษณ์อกัษรเรือ่งการจดัการ

ของเสยีปนเป้ือนแอมโมเนียทีเ่กดิขึน้จากการผลติ 
  

8.2 มกีารคดัแยกของเสยีและสารปนเป้ีอนแอมโมเนีย   

8.3 มกีารตดิป้ายเพื่อบง่บอกประเภทและขอ้มลูของเสยี
ปนเป้ือนแอมโมเนีย 

  

8.4 ใชภ้าชนะสาํหรบัเกบ็ของเสยีเหมาะสมกบัประเภทของเสยี
ทีป่นเป้ือนแอมโมเนีย 

  

8.5 มกีารกาํหนดพืน้ทีเ่กบ็ของเสยีชดัเจนและแยกต่างหากจาก
พืน้ทีเ่กบ็สารเคมอีื่น 
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ขอ้ การจดัการและขอ้ปฏบิตั ิ คะแนน หมายเหตุ / ขอ้ควรปรบัปรงุ 
8.6 มกีารขออนุญาตดาํเนินการเกีย่วกบัการจดัการของเสยีและ

สารปนเป้ือนแอมโมเนียถกูตอ้งตามประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

  

 
9. การฝึกอบรมเพ่ือการทาํงานท่ีปลอดภยั 

ขอ้ การจดัการและขอ้ปฏบิตั ิ คะแนน หมายเหตุ / ขอ้ควรปรบัปรงุ 
9.1 มแีผนการฝึกอบรมประจาํปีเกีย่วกบัความปลอดภยั

สารเคม ี
  

9.2 มหีลกัสตูรการฝึกอบรมพนกังานและผูเ้กีย่วขอ้งในเรือ่ง
ขอ้มลูพืน้ฐาน สมบตั ิประโยชน์และอนัตรายของ
แอมโมเนีย 

  

9.3 มหีลกัสตูรการฝึกอบรมพนกังานและผูเ้กีย่วขอ้งในเรือ่ง
กระบวนการผลติและการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบั
แอมโมเนีย 

  

9.4 มหีลกัสตูรการฝึกอบรมพนกังานและผูเ้กีย่วขอ้งในเรือ่ง
ขอ้มลูความปลอดภยั (Safety Data Sheet) แอมโมเนีย 

  

9.5 มหีลกัสตูรการฝึกอบรมพนกังานและผูเ้กีย่วขอ้งในเรือ่ง
อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคล 

  

9.6 มหีลกัสตูรการฝึกอบรมพนกังานและผูเ้กีย่วขอ้งในเรือ่งขอ้
ควรปฏบิตัเิมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน และการซอ้มแผนฉุกเฉิน 

  

9.7 มหีลกัสตูรการฝึกอบรมพนกังานและผูเ้กีย่วขอ้งในเรือ่ง
การปฐมพยาบาลอนัเน่ืองจากไดร้บัสมัผสัแอมโมเนีย 

  

9.8 ในกรณีทีบ่รษิทัเป็นผูข้นสง่แอมโมเนียเอง บรษิทัมี
หลกัสตูรการอบรมพนกังานและผูเ้กีย่วขอ้งในเรื่องการ 
ขบัขีอ่ยา่งปลอดภยั 

  

9.9 ในกรณีทีบ่รษิทัเป็นผูข้นสง่แอมโมเนียดว้ยรถแทง็ก ์บรษิทั
มหีลกัสตูรการอบรมพนกังานและผูเ้กีย่วขอ้งในเรือ่งรถ
แทง็กแ์ละอุปกรณ์สาํหรบัรถขนสง่ 

  

9.10 มหีลกัสตูรการอบรมพนกังานและผูเ้กีย่วขอ้งในเรือ่ง
ขัน้ตอนปฏบิตังิานในการขนถ่ายแอมโมเนียจากถงัเกบ็เขา้
รถแทง็ก ์

  

9.11 มหีลกัสตูรการอบรมพนกังานและผูเ้กีย่วขอ้งในเรือ่ง
ขัน้ตอนปฏบิตังิานในการขนถ่ายแอมโมเนียจากรถแทง็ก์
เขา้ถงัเกบ็ 

  

9.12 มหีลกัสตูรการอบรมพนกังานและผูเ้กีย่วขอ้งในเรือ่ง
ขัน้ตอนปฏบิตังิานในระหวา่งการขนสง่ 
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10. กรณีห้องเยน็และโรงงานผลิตน้ําแขง็ 

ขอ้ การจดัการและขอ้ปฏบิตั ิ คะแนน หมายเหตุ / ขอ้ควรปรบัปรงุ 
10.1 ไมม่รีอยรัว่ของน้ํามนัหลอ่ลื่นหรอืกลิน่ฉุนของแอมโมเนีย

ในบรเิวณทีป่ฏบิตังิาน 
  

10.2 วาลว์ทีใ่ชใ้นการถ่ายน้ํามนัหลอ่ลื่นเป็นแบบปล่อยปิด   

10.3 การถ่ายแอมโมเนียออกจากระบบทาํความเยน็ในกรณี
ฉุกเฉินหรอืเพือ่ซ่อมแซมอุปกรณ์ ตอ้งกระทาํภายใต้
คาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์เทา่นัน้  

  

 
สรปุผลการตรวจสอบโรงงาน  

ขอ้ หมวดการจดัการและขอ้ปฏบิตั ิ คะแนนทีไ่ด ้ คะแนนเตม็ รอ้ยละ 
1 การสือ่สารความเป็นอนัตรายสารเคมทีีใ่ชห้รอืจาํหน่าย    
2 การใช ้การปฏบิตังิานและการจดัการดา้นความปลอดภยั

แอมโมเนีย 
   

3 ถงัเกบ็และการจดัเกบ็แอมโมเนียในถงัเกบ็    
4 แทง็กเ์พือ่การขนสง่แอมโมเนีย    
5 ทอ่บรรจุและการจดัเกบ็    
6 การขนยา้ย ขนถ่ายและขนสง่    
7 การระงบัเหตุฉุกเฉินและการปฐมพยาบาล    
8 การจดัการของเสยี    
9 การฝึกอบรมเพื่อการทาํงานทีป่ลอดภยั    
10 กรณีหอ้งเยน็และโรงงานผลติน้ําแขง็    
 รวมคะแนน    

 
หมายเหตุ 
คะแนนทีไ่ด ้ : รวมหวัขอ้ทีไ่ดค้ะแนน 1 ทัง้หมดของแต่ละหมวด 
คะแนนเตม็ : รวมหวัขอ้ทีไ่ดค้ะแนน 0 และ 1 ทัง้หมดของแต่ละหมวด (ไมร่วมหวัขอ้ทีม่เีครื่องหมาย X) 
รอ้ยละ  : สดัสว่นเป็นรอ้ยละของคะแนนทีไ่ดก้บัคะแนนเตม็ 
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อกัษรย่อและคาํอธิบาย 
 
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists หมายถงึ สมาคม

นกัสขุศาสตรอุ์ตสาหกรรมภาครฐัของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ADR The European Agreement Concerning the International Carriage of 

Dangerous Goods by Road หมายถงึ ขอ้กาํหนดการขนสง่สนิคา้อนัตรายระหวา่ง
ประเทศทางถนนของสหภาพยโุรป 

ANSI American National Standards Institute สถาบนัมาตรฐานแหง่ชาตขิองสหรฐัอเมรกิา 
API American Petroleum Institute หมายถงึ สถาบนัปิโตรเลยีมแหง่สหรฐัอเมรกิา 
ASME Ameican Society of Mechanical Engineers หมายถงึ สมาคมวศิวกรรมเครือ่งกล

แหง่สหรฐัอเมรกิา  
AS/NZS Australian/New Zealand Standard มาตรฐานซึง่กาํหนดโดยคณะกรรมการ

มาตรฐานแหง่ประเทศออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์
ASTM American Society for Testing and Materials เป็นสมาคมวชิาชพี ทางดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีก่าํหนดและจดัทาํมาตรฐานทาํหน้าทีส่ง่เสรมิสนบัสนุน 
ทางดา้นวชิาการ เพือ่เป็นการชว่ยเหลอือุตสาหกรรม หน่วยงานของรฐั และ
สาธารณชนทัว่ไป โดยการพฒันามาตรฐาน ทีเ่กีย่วขอ้งกบั ลกัษณะและการทาํงาน 
ของวสัดุ ผลติภณัฑ ์การบรกิาร ระบบการใชง้าน 

ATSDR The Agency for Toxic Substances and Disease Registry หมายถงึ องคก์รที่
ก่อตัง้ขึน้เพื่อศกึษาผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชวีติทีล่ดลงจากสารอนัตราย
ต่าง ๆ 

BASF BASF The Chemical Company เป็นบรษิทัผูผ้ลติและจาํหน่ายเคมภีณัฑช์ัน้นําของ
โลก 

BS British Standards มาตรฐานกาํหนดโดย BSI หรอื British Standard Institute 
ของสหราชอาณาจกัร 

CAS Number Chemical Abstracts Service Registry Number หมายถงึ หมายเลขขึน้ทะเบยีน
ของสารเคม ี

CGA Compressed Gas Association สมาคมก๊าซภายใตค้วามดนัแหง่สหรฐัอเมรกิา  
DIN Deutsches Institut fur Normung หรอื German Institute for Standardization 

สถาบนัมาตรฐานแหง่เยอรมนี 
EAC Emergency Action Code หมายถงึ รหสัปฏบิตักิารฉุกเฉินในระบบฮาซเคม 
EC Number European Commission Number หมายถงึ หมายเลขสารเคมขีองคณะกรรมาธกิารยโุรป 
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EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances หมายถงึ หมายเลข
สารเคมทีีม่อียูใ่นยโุรป 

EHC Environment Health Criteria หมายถงึเกณฑด์า้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ ซึง่เป็น
สว่นหน่ึงของโครงการสิง่แวดลอ้มของสหประชาชาต ิ 

EN EN Standards หรอื European Committee for Standardization คณะกรรมการ
มาตรฐานแหง่สหภาพยโุรป 

ER Guide Emergency Response Guidebook เป็นคูม่อืแนะนําการตอบโตเ้หตุฉุกเฉินในการ
ขนสง่วตัถุ/สนิคา้อนัตรายในขัน้แรก ของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
การจาํแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมทีีเ่ป็นระบบเดยีวกนัทัว่โลก 

HAZCHEM Hazardous Chemical เป็นระบบป้ายเตอืนสาํหรบัการขนสง่วตัถุอนัตรายและถงั
จดัเกบ็สารเคมอีนัตราย 

IDLH Immediately Dangerous to Life and Health เป็นความเขม้ขน้ของไอสารใน
บรรยากาศทีเ่ป็นอนัตรายต่อชวีติและสขุภาพอยา่งทนัททีนัใด 

ISO International Organization for Standardization องคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ย
การมาตรฐาน 

Kow Octanol-Water Partition Coefficient เป็นสมัประสทิธิก์ารแบ่งสว่นของสารที่
สามารถละลายในออคทานอลต่อการละลายน้ําทีจุ่ดสมดุล 

LC50 Lethal Concentration 50 เป็นความเขม้ขน้ของสารในอากาศหรอืในน้ําทีท่าํให้
สตัวท์ดลองตายได ้50% 

LD50 Lethal Dose 50 เป็นปรมิาณของสารทีใ่หก้บัสตัวท์ดลองในขณะทีท่ดลองใน
หอ้งปฏบิตักิารแลว้ทาํใหส้ตัวท์ดลองตาย 50% ในการใหค้รัง้เดยีว 

MSHA Mine Safety and Health Administration องคก์รเพือ่ความปลอดภยัและสขุภาพใน
กจิการเหมอืงแร ่

NFPA National Fire Protection Association หมายถงึ สมาคมป้องกนัอคัคภียัแหง่
สหรฐัอเมรกิาไดก้าํหนดรหสัและมาตรฐานครอบคลุมในทุก ๆ ดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความปลอดภยัจากอคัคภียั ระบบ NFPA ไดม้กีารกาํหนดสญัลกัษณ์แสดงอนัตราย
เป็นรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสัทีว่างตัง้ตามแนวเสน้ทแยงมมุ (Diamond Shape) ภายในแบ่ง
ออกเป็นสีเ่หลีย่มยอ่ยขนาดเทา่กนั 4 รปู 4 ส ีไดแ้ก่ สแีดงแสดงความไวไฟ 
(Flammability) สน้ํีาเงนิแสดงอนัตรายต่อสขุภาพ (Health) สเีหลอืงแสดงความไว
ต่อปฏกิริยิาของสาร (Reactivity) ใชต้วัเลข 0 ถงึ 4 แสดงถงึระดบัอนัตรายจากน้อย
ไปมาก และสขีาวแสดงขอ้มลูพเิศษของสาร 

NIOSH The National Institute for Occupational Safety and Health เป็นหน่วยงานของ
รฐัในงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของประเทศ 
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OSHA Occupational Safety and Health Administration หมายถงึ องคก์รอาชวีอนามยั
และความปลอดภยั 

PELs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Permissible Exposure Limits เป็นความเขม้ขน้สงูสดุทีย่อมรบัไดข้องไอสาร
บรรยากาศของอาคารทีท่าํงาน พจิารณาแบ่งเป็น 

PEL-TWA เป็นคา่ความเขม้ขน้เฉลีย่ของไอสารในบรรยากาศของอาคาร
ทีท่าํงานตลอดเวลาการทาํงาน ซึง่โดยทัว่ไปคอื 8 ชัว่โมงต่อ
วนั หรอื 40 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ทีผู่ป้ฏบิตังิานอาจสมัผสัซํ้าๆ 
โดยปราศจากผลกระทบต่อสขุภาพ 

PEL-STEL เป็นคา่ความเขม้ขน้เฉลีย่ของไอสารในบรรยากาศของอาคาร
ทีท่าํงานทีผู่ป้ฏบิตังิานอาจสมัผสัซํ้าๆ ตลอดเวลา 15-30 นาท ี

PEL-C เป็นคา่ความเขม้ขน้เฉลีย่สงูสดุของไอสารในบรรยากาศของ
อาคารทีท่าํงานทีผู่ป้ฏบิตังิานไมค่วรสมัผสั ไมว่า่เวลาใดๆ 
(ยกเวน้จะมกีารกาํหนดเป็นอื่น เชน่ 5 นาท)ี 

ppm Part per million หน่วยวดัอตัราสว่นหน่ึงสว่นลา้น  
psig Pound per square inch guage หน่วยวดัความดนัเกจปอนดต่์อตารางน้ิว 
SCBA Self-Contained Breathing Apparatus เป็นอุปกรณ์ปกป้องทางเดนิหายใจชนิดถงั

บรรจุอากาศแบบพกพา 
SDS Safety Data Sheet เป็นขอ้มลูความปลอดภยั 
TLV-C Threshold Limit Value – Ceiling Exposure Limit เป็นคา่ความเขม้ขน้ของไอสาร

ในบรรยากาศสงูสดุไมว่า่เวลาใดๆ ของการปฏบิตังิาน 
TLV-STEL Threshold Limit Value – Short Term Exposure Limit เป็นคา่ความเขม้ขน้ของ

สารทีค่นงานสมัผสัในชว่งเวลา 15 นาทต่ีอเน่ืองกนัโดยไมเ่กดิอนัตรายจากการ
ระคายเคอืงอนัตรายเรือ้รงัต่อเน้ือเยือ่ หมดสต ิซึง่ถา้ความเขม้ขน้ของสารสงูขึน้
มาถงึระดบั STEL ไมค่วรสมัผสัเกนิ 15 นาทต่ีอเน่ืองกนั และไมค่วรมากกวา่ 4 ครัง้
ต่อวนั แต่ละครัง้ควรหา่งกนัอยา่งน้อย 60 นาท ี

TLV-TWA Threshold Limit Value – Time Weighted Average เป็นคา่ความเขม้ขน้เฉลีย่ของ
ไอสารในบรรยากาศตลอดเวลาการทาํงาน ซึง่โดยทัว่ไปคอื 8 ชัว่โมงต่อวนั หรอื 40 
ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ทีผู่ป้ฏบิตังิานอาจสมัผสัซํ้าๆ โดยปราศจากผลกระทบต่อสขุภาพ 

TP2 Thai Provision volume 2 ขอ้กาํหนดการขนสง่สนิคา้อนัตรายทางถนนของประเทศ
ไทย ซึง่แปลและเรยีบเรยีงจาก Restructured ADR 2003 European Agreement 
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 

TREMCARD Transport Emergency Card หมายถงึ ขอ้มลูการระงบัเหตุฉุกเฉินในขณะขนสง่ 
LEL Lower Explosive Limit เป็นคา่ความเขม้ขน้ของไอสารในบรรยากาศตํ่าสดุ (คดิเป็น

เปอรเ์ซน็ต)์ ทีส่ามารถเกดิการระเบดิไดเ้มือ่สมัผสักบัแหล่งจุดตดิไฟ (Ignition Source) 
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UEL Upper Explosive Limit เป็นความเขม้ขน้ของไอสารในบรรยากาศสงูสุด (คดิเป็น
เปอรเ์ซน็ต)์ ทีส่ามารถเกดิการระเบดิไดเ้มือ่สมัผสักบัแหล่งจุดตดิไฟ (Ignition Source) 

UN Class United Nations Class เป็นการจําแนกสารเคมหีรอืวตัถุอนัตรายออกเป็น 9 
ประเภท เพื่อใชใ้นการขนสง่ โดย United Nations Committee of Experts on the 
Transport of Dangerous Goods สาํหรบัในประเทศไทย กใ็ชก้ารจาํแนกสารเคมี
ตาม UN Class เช่นเดยีวกนั ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกําหนด
ประเภทหรอืชนิดของวตัถุอนัตราย 

UN Mark United Nations Mark เป็นการรบัรองมาตรฐานบรรจุภณัฑส์าํหรบัสนิคา้อนัตราย
ตามระบบ UNTDG 

UN Number United Nations Number เป็นระบบเลขอา้งองิ 4 หลกั ของสารอนัตรายตาม
ขอ้กาํหนดขององคก์รสหประชาชาต ิ(UN Recommendation on the Transport of 
Dangerous Goods, 10th edition) ใชป้ระโยชน์รว่มกบัขอ้แนะนําของสหประชาชาต ิ
เพือ่การตอบโตเ้หตุฉุกเฉินในระหวา่งการขนสง่ 

UNTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods 
เป็นขอ้แนะนําของสหประชาชาตเิรือ่งการขนสง่สนิคา้อนัตราย 
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เง่ือนไขการจดัเกบ็สารเคมีและวตัถอุนัตรายตามตารางการจดัเกบ็ 
 
1. การจดัเก็บของเหลวไวไฟ และก๊าซภายใต้ความดนัในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระป๋องสเปรย์) 

สามารถจดัเกบ็ไดโ้ดยมเีงื่อนไขดงัน้ี ต้องจดัใหม้กีารระบายอากาศ และปรมิาณการจดัเกบ็สารตอ้ง
ไม่เกนิ 60% ของปรมิาณการจดัเกบ็ทัง้หมด ทัง้น้ีปรมิาณรวมของของเหลวไวไฟและก๊าซภายใต้
ความดนัในภาชนะบรรจุขนาดเลก็ (กระป๋องสเปรย)์ ตอ้งไมเ่กนิ 100,000 ลติร 

2. ก๊าซภายใตค้วามดนัในภาชนะบรรจุขนาดเลก็ (กระป๋องสเปรย)์ เกบ็คละกบัสารพษิได ้โดยมเีงือ่นไข
ต่อไปน้ี หอ้งทีม่ผีนงัทนไฟขนาดพืน้ทีต่อ้งไมเ่กนิ 60 ตารางเมตร และปรมิาณการจดัเกบ็สารไมเ่กนิ 
60% ของปรมิาณการจดัเกบ็ทัง้หมด อุณหภูมขิองหอ้งตอ้งไม่เกนิ 50OC ตอ้งมกีารระบายอากาศ 
และตอ้งมทีางออกฉุกเฉิน 2 ทาง ทางออกฉุกเฉินทัง้สองทางตอ้งมอุีปกรณ์ดบัเพลงิประเภทผงเคมี
แหง้ ABC ขนาด 6 กโิลกรมั แหง่ละ 1 เครื่อง ถา้หอ้งเกบ็มขีนาดใหญ่กว่า 60 ตารางเมตร การเกบ็
วตัถุอนัตรายเหล่าน้ีตอ้งจดัเกบ็แบบแยกหา่งดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมหรอืแยกบรเิวณ 

3. วสัดุทีเ่ป็นสาเหตุใหเ้กดิการลุกตดิไฟหรอืลุกลามไดอ้ย่างรวดเรว็ เช่น วสัดุทีใ่ชท้ําบรรจุภณัฑ ์ควร
จดัเกบ็แยกบรเิวณออกจากสารพษิหรอืของเหลวไวไฟ 

4. ผลติภณัฑ์ที่ไม่ทําปฏกิรยิากบัสารอื่นในขณะเกดิอุบตัิเหตุ สามารถเก็บคละกนัได้โดยการจดัเก็บ
แบบแยกห่าง เช่น แยกออกจากกนั โดยมกีําแพงกัน้ เวน้ระยะปลอดภยัใหห้่าง เกบ็ในบ่อแยกจาก
กนั หรอืในตูเ้กบ็ทีป่ลอดภยั 

5. หอ้งเกบ็รกัษาใหจ้ดัเกบ็ก๊าซภายใตค้วามดนัไดไ้มเ่กนิ 50 ทอ่ ในจาํนวนดงักล่าวอนุญาตใหเ้กบ็เป็น
ก๊าซภายใตค้วามดนัทีม่คีุณสมบตัไิวไฟ ออกซไิดซ ์หรอืก๊าซพษิ เกบ็รวมกนัไดไ้ม่เกนิ 25 ท่อ สาร
ตดิไฟได ้(ประเภท 8A และ 11) (ยกเวน้ของเหลวไวไฟ) อาจนํามาเกบ็รวมได ้โดยจดัเกบ็แบบแยก
หา่งจากก๊าซภายใตค้วามดนัดว้ยผนงัทีท่าํจากวสัดุทีไ่มต่ดิไฟ ทีม่คีวามสงูอยา่งน้อย 2 เมตร และมี
ระยะหา่งจากผนงัอยา่งน้อย 5 เมตร 

6. อนุญาตใหเ้กบ็คละได ้ถา้มขีอ้กําหนดความปลอดภยัสาํหรบัสนิคา้คงคลงัทัง้หมด โดยใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดการจดัเกบ็วตัถุอนัตรายประเภท 2B 

7. อนุญาตให้เก็บคละกบัของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟสูงกว่า 60OC ถ้าการเก็บคละกันน้ีไม่ทําให้
เกดิปฏกิริยิาที่เป็นอนัตราย (การลุกตดิไฟและ/หรอืใหค้วามรอ้นออกมา หรอืใหก๊้าซไวไฟ หรอืให้
ก๊าซทีท่ําใหเ้กดิภาวะการขาดออกซเิจน หรอืใหก๊้าซพษิ หรอืทําใหเ้กดิบรรยากาศของการกดักร่อน 
หรอืทําใหเ้กดิสารที่ไม่เสถียร หรอืเพิม่ความดนัจนเป็นอนัตราย) หากพบว่ามโีอกาสเกดิอนัตราย
ตามทีก่ล่าวใหจ้ดัเกบ็โดยเวน้ระยะหา่งทีป่ลอดภยั (5 เมตร) 

8. สารตดิไฟทีม่คีุณสมบตัคิวามเป็นพษิ (ประเภท 6.1A) เกบ็คละกบัของแขง็ไวไฟ (ประเภท 4.1B) ได ้
9. หา้มเกบ็ของเหลวไวไฟ (ประเภท 3A) คละกบัสารกดักร่อนทีบ่รรจุในภาชนะทีแ่ตกง่าย ยกเวน้มี

มาตรการป้องกนัไมใ่หส้ารทาํปฏกิริยิากนัได ้ในกรณทีีเ่กดิอุบตัเิหตุขึน้ 
10. อนุญาตใหเ้กบ็คละกนัได ้ยกเวน้ก๊าซไวไฟ 
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11. ตอ้งจดัทาํมาตรการป้องกนัเพิม่เตมิเพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัในการเกบ็รกัษาโดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

12. ของแขง็ไวไฟ (ประเภท 4.1A) ทีม่คีุณสมบตักิารระเบดิอาจเกบ็คละกบัสารอื่น คอื ประเภท 3B 4.1B 
8A 8B 10 11 12 หรอื 13 ได ้ถา้ระยะหา่งทีป่ลอดภยัซึง่จดัไวเ้พือ่ป้องกนัอนัตรายทีจ่ะมต่ีอบรเิวณ
โดยรอบอาคารคลงัสนิคา้มเีพยีงพอหรอือาจตอ้งกาํหนดใหม้ากขึน้ ซึง่ตอ้งตรวจสอบเป็นกรณ ีๆ ไป 

13. อนุญาตใหเ้กบ็สารเปอรอ์อกไซดอ์นิทรยี ์(ประเภท 5.2) คละกบัของแขง็ไวไฟ (ประเภท 4.1B) ได ้
14. อนุญาตใหเ้กบ็คละกบัดนิขบั (propellants) และตวัจุดชนวน (radical initiators) ถา้สารนัน้ไม่มี

สว่นผสมของโลหะหนกั 
15. การเกบ็สารออกซไิดซ ์(ประเภท 5.1B) อาจอนุญาตใหเ้กบ็คละสารตดิไฟทีม่คีุณสมบตัคิวามเป็นพษิ 

(ประเภท 6.1A) และสารไมต่ดิไฟทีม่คีุณสมบตัคิวามเป็นพษิ (ประเภท 6.1B) ไดซ้ึง่สามารถเกบ็ได้
ปรมิาณสงูถงึ 20 เมตรกิตนั โดยตอ้งมมีาตรการความปลอดภยัดงัน้ี อาคารคลงัสนิคา้ตอ้งมรีะบบ
เตอืนภยัไฟไหม ้ระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิและทมีผจญเพลงิระดบักึ่งมอือาชพีของบรษิทั (พนักงาน
บรษิทัทําหน้าทีด่บัเพลงิอย่างเดยีวพรอ้มมรีถดบัเพลงิของบรษิทั) ถา้มสีารไม่ถงึ 1 เมตรกิตนั ไม่
ตอ้งมมีาตรการเสรมิดงักล่าว 

16. การเกบ็สารเปอรอ์อกไซด์อนิทรยีร์วมกบัสารเคมแีละวตัถุอนัตรายอื่น ๆ จําเป็นต้องออกแบบและ
ตรวจสอบแต่ละกรณีว่าระยะห่างปลอดภยั (ระหว่างอาคารคลงัสนิคา้และชุมชน) ที่กําหนดขึน้
โดยรอบอาคารคลงัสนิคา้มเีพยีงพอหรอืตอ้งกาํหนดใหม้ากขึน้ เพือ่ป้องกนัโอกาสทีจ่ะเกดิอนัตราย 

17. ใหพ้จิารณาตามขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยัเฉพาะของสารแต่ละประเภท 
18. วสัดุกมัมนัตรงัสคีวรแยกจดัเกบ็ตามขอ้กําหนดดา้นความปลอดภยัของทบวงการพลงังานปรมาณู

ระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency; IAEA) และไดร้บัการอนุมตัจิากหน่วยงาน
ของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ภาคผนวก ข 
การประเมินผลกระทบต่อเน่ือง 

 
ผลกระทบจากการรัว่ไหลของก๊าซสามารถประเมนิได ้โดยใช้แบบจําลอง ALOHA (Areal 

Location of Hazardous Atmosphere) เพื่อประเมนิการรัว่ไหล โดยมอีงคป์ระกอบของปจัจยัต่าง ๆ ที่
ทําใหป้รมิาณและลกัษณะการรัว่ไหลมคีวามแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ปรมิาณ อุณหภูม ิขอ้มูลอุตุนิยมวทิยา 
ขนาดของรอยรัว่หรอืการฉีกขาด และอื่น ๆ เป็นตน้ 

 

 
 
SITE DATA: 
   Location: SAMUTPRAKARN PROVINCE, THAILAND 
   Building Air Exchanges Per Hour: 0.91 (unsheltered single storied) 
   Time: October 15, 2010  1219 hours ST (using computer's clock) 
 
 CHEMICAL DATA: 
   Chemical Name: AMMONIA                 Molecular Weight: 17.03 g/mol 
   AEGL-1(60 min): 30 ppm   AEGL-2(60 min): 160 ppm   AEGL-3(60 min): 1100 ppm 
   IDLH: 300 ppm      LEL: 160000 ppm     UEL: 250000 ppm 
   Ambient Boiling Point: -33.4? C 
   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 
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   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 
 
 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  
   Wind: 4 meters/second from nw at 3 meters 
   Ground Roughness: open country         Cloud Cover: 5 tenths 
   Air Temperature: 34? C                 Stability Class: D 
   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 
 
 SOURCE STRENGTH: 
   Leak from hole in horizontal cylindrical tank  
   Flammable chemical escaping from tank (not burning) 
   Tank Diameter: 3 meters                Tank Length: 5 meters 
   Tank Volume: 35.3 cubic meters 
   Tank contains liquid                   Internal Temperature: 34? C 
   Chemical Mass in Tank: 16,695 kilograms 
   Tank is 80% full 
   Circular Opening Diameter: 1 inches 
   Opening is 1 meters from tank bottom 
   Release Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour 
   Max Average Sustained Release Rate: 696 kilograms/min 
      (averaged over a minute or more)  
   Total Amount Released: 11,558 kilograms 
   Note: The chemical escaped as a mixture of gas and aerosol (two phase flow). 
 
 THREAT ZONE:  
   Model Run: Heavy Gas  
   Red   : 785 meters --- (1100 ppm = AEGL-3(60 min)) 
   Orange: 2.4 kilometers --- (160 ppm = AEGL-2(60 min)) 
   Yellow: 5.8 kilometers --- (30 ppm = AEGL-1(60 min)) 
 
 
ตวัอยา่งแบบจาํลองเพือ่ใชป้ระเมนิสถานการณ์ก๊าซรัว่ จากระบบวา่ จะมผีลต่อประชาชนขา้งเคยีงเทา่ใด
ในกรณทีีอ่ากาศสงดัมาก ดงัตวัอยา่งจากแบบจาํลอง ALOHA ของ US EPA/NOAA 
 
Download แบบจาํลองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ท่ี : http://www.epa.gov/OEM/content/cameo/aloha.htm 
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ภาคผนวก ค 
ระดบัการป้องกนัของชดุปฏิบติังานสารเคมี 

 
 ระดบั A (Level A) หมายถงึ ชุดป้องกนัไอระเหยของสารเคม ี(Vapour-tight Chemical 
Protective Clothing) สามารถป้องกนัรา่งกายทุกสว่น ตอ้งใชร้ว่มกบัอุปกรณ์ปกป้องทางเดนิหายใจชนิด
ถงับรรจุอากาศแบบพกพา (SCBA) ชุดป้องกนัระดบัน้ีมหีลายแบบ 
 ระดบั B (Level B) หมายถงึ ชุดป้องกนัสารเคมเีหลว (Liquid-tight Chemical Protective 
Clothing) ไม่สามารถป้องกนัการซมึผ่านของไอระเหยได ้ตอ้งสวมใส่ร่วมกบัอุปกรณ์ปกป้องทางเดนิ
หายใจชนิดถงับรรจุอากาศแบบพกพา (SCBA) หากเป็นของเหลวไวไฟ ต้องสวมชุดระดบัน้ีในการ
ดบัเพลงิ 
 ระดบั C (Level C) หมายถงึ ชุดดบัเพลงิทีส่ามารถป้องกนัความรอ้นได ้ต้องสวมร่วมกบั
อุปกรณ์ปกป้องทางเดนิหายใจชนิดถงับรรจุอากาศแบบพกพา (SCBA) ชุดน้ีไมไ่ดอ้อกแบบใหใ้ชใ้นการ
กูภ้ยัสารเคม ีแต่สามารถใชไ้ดใ้นพืน้ที่ทีไ่ม่สมัผสัโดยตรงกบัสารเคม ีหรอืใชใ้นการช่วยชวีติผูบ้าดเจบ็
ออกจากพืน้ทีเ่กดิเหตุ 
 ระดบั D (Level D) หมายถงึ ชุดปฏบิตังิานในสภาพการทํางานปกต ิการปกป้องเพยีงพอ
สาํหรบัสภาพทีไ่ม่มสีารเคมกีระเดน็ ไม่ต้องจุ่มแช่ในสารเคม ีไม่มกีารหายใจเอาสารเคมโีดยไม่คาดคดิ 
หรอืสมัผสัสารเคมใีนระดบัทีเ่ป็นอนัตราย 
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ภาคผนวก ง 
หลกัสตูรการฝึกอบรมตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2549 

 
หลกัสตูรการฝึกอบรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เรื่อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร 

การฝึกอบรม การออกหนังสอืรบัรองและการขึน้ทะเบยีนเป็นคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจํา
โรงงาน 

 
หลกัสตูรการฝึกอบรมเก่ียวกบักา๊ซ 

ภาคทฤษฎี 
 
หมวด 1: กฎหมาย มาตรฐาน ข้อกาํหนด เก่ียวกบัโรงงานท่ีมีการประกอบกิจการโรงงานผลิต 
บรรจ ุใช้ และขนส่งกา๊ซ 

ขอ้ 1  กฎหมายโรงงาน กฎหมายเกีย่วกบัโรงงานทีม่กีารประกอบกจิการโรงงานผลติ บรรจุ ใช ้
และขนสง่ก๊าซ และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอ้ 2  มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม และขอ้กาํหนดสากลอนัเป็นทีย่อมรบักนั ไดแ้ก่ 
2.1  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับก๊าซและภาชนะบรรจุก๊าซ 

มอก.358 มอก.359 มอก.87 มอก.88 มอก.255 มอก.175 มอก.541 มอก.1024 
เป็นตน้ 

2.2  ขอ้กาํหนดสากล เชน่ CGA, DIN, AS, BS, ISO เป็นตน้ 
ขอ้ 3  ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการตรวจทดสอบท่อก๊าซ หน่วยตรวจสอบท่อก๊าซ การจดัทาํทะเบยีนท่อ

ก๊าซ และการทาํลายทอ่ทีไ่มผ่า่นการตรวจทดสอบ เป็นตน้ 
ขอ้ 4  คูม่อืความปลอดภยัและขอ้ปฏบิตัขิองผูป้ฏบิตังิานของโรงงานผลติ และบรรจุก๊าซ 

ระยะเวลา 
2 ชัว่โมง 

วตัถปุระสงค ์
เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั 

1. กฎหมาย มาตรฐาน ขอ้กาํหนด มาตรฐานสากลเกีย่วกบัก๊าซชนิดต่าง ๆ 
2. ขอ้ควรปฏบิตั ิขอ้หา้ม และบทลงโทษ ตามกฎหมาย และมาตรฐานของก๊าซ 

 
หมวด 2 : ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักา๊ซ 

ขอ้ 1  ชนิด และคุณสมบตัขิองก๊าซ อาท ิ 
- Liquefied Gas 
- Toxic Gas 
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ขอ้ 2  เอกสารขอ้มลูความปลอดภยัของก๊าซแอมโมเนีย (Safety Data Sheet) 
ขอ้ 3  ความเป็นอนัตรายของก๊าซ 
ขอ้ 4  ลกัษณะของภาชนะบรรจุก๊าซของก๊าซแต่ละชนิด 
ขอ้ 5  ก๊าซทีใ่ชใ้นทางการแพทย ์และอุตสาหกรรม 
ขอ้ 6  ความบรสิทุธิข์องก๊าซ ตาม มอก. และตามขอ้กาํหนดสากล 
ขอ้ 7  อนัตรายจากการใชก๊้าซผดิ และการป้องกนั 
ขอ้ 8  ขอ้ควรปฏบิตั ิขอ้ควรระวงั และขอ้หา้ม สาํหรบัผูป้ฏบิตัเิกีย่วกบัก๊าซ 
ขอ้ 9  กรณศีกึษาทีเ่คยเกดิขึน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหมวดน้ี 

ระยะเวลา 
2 ชัว่โมง 

วตัถปุระสงค ์
เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั 

1. สมบตั ิคุณและโทษ ความเป็นอนัตรายของก๊าซ 
2. ขอ้ควรปฏบิตั ิขอ้หา้มในการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัก๊าซ 
3. กรณศีกึษาอุบตัเิหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัก๊าซ และมาตรการป้องกนั 

 
หมวด 3 : ถงัเกบ็กา๊ซ ภาชนะบรรจ ุท่อกา๊ซ เคร่ืองจกัร เคร่ืองวดั อปุกรณ์ และอปุกรณ์อาํนวย
ความปลอดภยัต่าง ๆ 

ขอ้ 1  โครงสรา้งและความปลอดภยัของถงัเกบ็ก๊าซ ภาชนะบรรจุก๊าซ และท่อบรรจุก๊าซ ชนิดทีท่าํ
ดว้ยเหลก็และวสัดุอื่นทีไ่มใ่ช่เหลก็ วาลว์ของท่อบรรจุก๊าซ (Cylinder Valves) และขอ้ต่อ 
(Connections) 

ขอ้ 2  รายละเอยีดและหน้าทีก่ารทาํงานของราวบรรจุก๊าซ (Manifold) เครื่องวดั อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์อาํนวยความปลอดภยัของราวบรรจุก๊าซ 

ขอ้ 3  รายละเอียดหน้าที่การทํางานและประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ์ระเหยก๊าซ 
(Vaporizer) ป ัม๊และอุปกรณ์ 

ระยะเวลา 
2 ชัว่โมง 

วตัถปุระสงค ์
เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั 

1.  โครงสรา้ง การออกแบบ การใชว้สัดุ และการทาํงานของอุปกรณ์ วาลว์ และขอ้ต่อ
ของภาชนะบรรจุก๊าซ และภาชนะบรรจุก๊าซชนิดต่างๆ 

2.  ราวบรรจุก๊าซ อุปกรณ์ และอุปกรณ์อาํนวยความปลอดภยัของระบบการบรรจุก๊าซ 
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หมวด 4 : ข้อปฏิบติัของคนงานควบคมุกา๊ซ 
ขอ้ 1  กรรมวธิกีารบรรจุก๊าซ 
ขอ้ 2  อุปกรณ์ป้องกนัภยัสว่นบุคคล 
ขอ้ 3  สแีละสญัลกัษณ์ทีท่อ่บรรจุก๊าซ 
ขอ้ 4  แผนฉุกเฉิน และการป้องกนัและระงบัภยั 

4.1  แผนฉุกเฉินและป้องกนัและระงบัภยัของโรงบรรจุก๊าซ 
4.2  แผนฉุกเฉินและป้องกนัและระงบัภยัของคนงานจดัสง่ก๊าซ 

ขอ้ 5  การเคลื่อนยา้ยและจดัเกบ็ทอ่ก๊าซ 
ระยะเวลา 

2 ชัว่โมง 
วตัถปุระสงค ์

เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั 
1. กรรมวธิกีารบรรจุก๊าซอยา่งปลอดภยั การเคลื่อนยา้ยและจดัเกบ็ทอ่ก๊าซ 
2. อุปกรณ์ป้องกนัภยัสว่นบุคคลทีค่นงานควบคุมก๊าซตอ้งมแีละใช ้
3. แผนฉุกเฉิน และการระงบัภยั 

 
หมวด 5 : ข้อปฏิบติัของคนงานบรรจกุา๊ซ 

ขอ้ 1  การตรวจสอบสภาพทอ่บรรจุก๊าซก่อนการบรรจุ 
ขอ้ 2  ขอ้ควรระวงัขณะบรรจุก๊าซ 

ระยะเวลา 
2 ชัว่โมง 

วตัถปุระสงค ์
เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั 

1. ขอ้ควรปฏบิตั ิขอ้ควรระวงั และขอ้หา้มทีค่นงานบรรจุก๊าซตอ้งทราบ และถอืปฏบิตั ิ
 
หมวด 6 : ข้อปฏิบติัของคนงานส่งกา๊ซ 

ขอ้ 1  วธิกีารขนสง่ทอ่บรรจุก๊าซอยา่งปลอดภยั 
ขอ้ 2  อนัตรายจากการขนสง่ทอ่บรรจุก๊าซ 

ระยะเวลา 
2 ชัว่โมง 

วตัถปุระสงค ์
เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ 

1. ขอ้ควรปฏบิตั ิขอ้ควรระวงั และขอ้หา้มทีค่นงานบรรจุก๊าซตอ้งทราบ และถอืปฏบิตั ิ
2. กรณศีกึษาอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้จากการขนสง่ก๊าซอยา่งไมถู่กตอ้ง 
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หมวด 7 : การป้องกนัและระงบัอคัคีภยั และเหตฉุุกเฉิน 
ขอ้ 1  การตรวจสอบและวธิปีฏบิตัเิมือ่ก๊าซรัว่ 
ขอ้ 2  ขอ้ปฏบิตัใินการป้องกนัและระงบัอคัคภียั และเกดิเหตุฉุกเฉิน 

ระยะเวลา 
2 ชัว่โมง 

วตัถปุระสงค ์
เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ 

1. การตรวจสอบและปฏบิตัเิมือ่ก๊าซรัว่ 
2. การป้องกนัและระงบัเหตุฉุกเฉิน 
 

ภาคปฏิบติั 
 
หมวด 1 : วิธีการรบัและจ่ายกา๊ซ 

ขอ้ 1  วธิปีฏบิตัใินการรบัและตรวจสอบทอ่ก่อนบรรจุ 
ขอ้ 2  วธิปีฏบิตัใินการบรรจุก๊าซ 
ขอ้ 3  วธิปีฏบิตัใินการเคลื่อนยา้ยและจดัเกบ็ทอ่ก๊าซ 

ระยะเวลา 
2 ชัว่โมง 

วตัถปุระสงค ์
เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1. ในการตรวจสอบทอ่ก่อนบรรจุ ขณะบรรจุ และภายหลงับรรจุก๊าซเสรจ็ 
2. ในการเคลื่อนยา้ยทอ่ก๊าซและการจดัเกบ็ทอ่ก๊าซ 

 
หมวด 2 : การป้องกนัและระงบัอบุติัเหต ุ

ขอ้ 1  วธิปีฏบิตัติรวจสอบรอยรัว่ 
ขอ้ 2  วธิปีฏบิตัเิมือ่ก๊าซรัว่ 
ขอ้ 3  วธิปีฏบิตัเิมือ่เกดิเพลงิลุกไหม ้และดบัเพลงิ 

ระยะเวลา 
2 ชัว่โมง 

วตัถปุระสงค ์
เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1. ในการตรวจสอบก๊าซรัว่ 
2. เมือ่ก๊าซรัว่ 
3. เมือ่เกดิเพลงิไหม ้และการดบัเพลงิทีเ่กดิจากก๊าซ 
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หวัข้อท่ีคนงานต้องเข้ารบัการฝึกอบรม 
 

หวัข้อ คนงาน
ควบคมุกา๊ซ 

คนงาน 
บรรจกุา๊ซ 

คนงาน
ขนส่งกา๊ซ 

ภาคทฤษฎี 
หมวดที ่1 ทัง้หมด    
หมวดที ่2 ทัง้หมด 
หมวดที ่4 ขอ้ 2 , 3, 4 และ 5 

   

หมวดที ่3 ขอ้ 1, 2 และ 3    
หมวดที ่4 ขอ้ 1    
หมวดที ่5 ขอ้ 1 แล 2    
หมวดที ่6 ขอ้ 1 และ 2    
หมวดที ่7 ขอ้ 1 และ 2    
ภาคปฏิบติั 
หมวด 1    
หมวด 2    
 
หมายเหตุ  หมายความวา่ ตอ้งเขา้รบัการฝึกอบรม 
   หมายความวา่ ไมต่อ้งเขา้รบัการฝึกอบรม 

 


