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ความเปนอันตรายแตตBางันไปตามลัษณะเฉพาะองสารเคมีน้ันๆ              

ารสื่อสารความเปนอันตรายองสารเคมีในรูปแบบองสัญลัษณ ปาย 
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1สัญลักษณและปายเตือนอันตรายสารเคมี  

 ความเปนมาองระบบ GHS  

 ระบบ GHS มีพื้นฐานมาจาCอตลงระหวBางประเทศในารประชุม
สหประชาชาติวBาดCวยส่ิงแวดลCอมและารพัฒนา (United Nation Conference for 

Environment and Development : UNCED) ในป ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) ระเบียบวาระ
ารประชุมที่ 21 (Agenda 21) เพ่ือำหนดแนวทางปฏิบัติในารสนับสนุนใหCเิด
ารพัฒนาอยBางย่ังยืนองภาคสBวนตBางๆ ในสังคม ทั้งน้ีไดCมีารำหนดมาตรารและ
Cอำหนดเพ่ือพัฒนาารบริหารจัดารสารเคมีใหCเปนระบบเดียวันท่ัวโล คอื ระบบ 

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) 

 ระบบ GHS เปนารจำแน และสื่อสารความเปนอันตรายองสารเคม ีแสดง
ในรูปแบบอง ฉลา (Label) และ เอสารอมูลความปลอดภัยสารเคมี              

(Safety Data Sheet) สำหรับติดบนภาชนะบรรจุสารเคม ี  

 ฉลาตามระบบ GHS จะประอบดวย 

 1.  รูปสัญลัษณแสดงความเปนอันตรายองสารเคมี (Pictograms) 

 2.  คำสัญญาณ (Signal Word) ไดCแB อันตราย (Danger) / ระวัง                            
   (Warning) 

 3. Cอความแสดงความเปนอันตราย (Hazard Statements) 

 4. CอความแสดงCอควรระวัง (Precautionary Statements) 

 5. ตัวบBงชี้ผลิตภัณฑ (Product Identifier) 
 6. ารบBงชี้ผูCจัดจำหนBาย (Supplier Identification) 

 7. Cอมูลอื่นๆ  (Any other additional information) 

 



2 สัญลักษณและปายเตือนอันตรายสารเคมี  

 

 เอสารอมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheets-SDS)  

ประอบดวย 16 หัวอ ไดแ 

 1.   ารบBงชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผูCผลิต (Identification of the  

      substance or mixture and of the supplier) 

 2.  ารบBงชี้ความเปนอันตราย (Hazards identification)  

 3.  องคประอบและCอมูลเี่ยวับสBวนผสม 

     (Composition/information on ingredients) 

 4.  มาตรารปฐมพยาบาล (First-aid measures) 

 5.  มาตรารผจญเพลิง (Fire-fighting measures)  

 6.  มาตรารจัดารเมื่อมีารหรด รั่วไหลองสาร (Accidental 
      release measures) 

 7.  ารนถBาย เคลื่อนยCาย ใชCงาน และเ็บรัษา (Handling and  

               storage) 

 8. ารควบคุมารรับสัมผัสและารปองันสBวนบุคคล (Exposure 

   controls/Personal protection) 

 9. คุณสมบัติทางายภาพและทางเคมี (Physical and chemical  

              properties) 

 10.  ความเสถียรและารเิดปฏิิริยา (Stability and reactivity) 

 11.  CอมูลดCานพิษวิทยา (Toxicological information) 

 12.  CอมูลดCานนิเวศวิทยา (Ecological information) 

 13.   Cอพิจารณาในารำจัด (Disposal considerations) 

 14.   CอมูลารนสBง (Transport information) 

 15.   ัอมูลดCานฎCอบังคับ (Regulatory information) 

 16.  ัอมูลอ่ืนๆ รวมทั้งCอมูลารจัดทำและารปรับปรุงแCไเอสาร  
    Cอมูลความปลอดภัย (Other information including information on   

    preparation and revision of the SDS) 
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รูปสัญลัษณบนฉลาที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมี

รูปสัญลัษณ (Pictograms) ประเภทสารเคมีทีใ่ชสัญลัษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- วัตถุระเบิด 

- สารที่ทาํปฏิิริยาไดCเอง 
- สารเปอรออไซดอินทรีย 

 

- สารไวไฟ  (Dาซ องเหลว       
  องแ็ง) 

- สารที่ทาํปฏิิริยาไดCเอง        

- สารที่ลุติดไฟไดCเองในอาาศ
     

- สารที่เิดความรCอนไดCเอง          

- สารที่สัมผัสนํ้าแลCวใหCDาซไวไฟ 

 
 

-  สารออซิไดส (Dาซ องเหลว   

   องแ็ง) 

-  สารเปอรออไซดอินทรีย 
 
 

"
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"

รูปสัญลัษณบนฉลาที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมี
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รูปสัญลักษณ (Pictograms)  ประเภทสารเคมีทีใ่ชสัญลักษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- DาซภายใตCความดัน 
 
 

 

-  สารัดรBอน (โลหะ/ผิวหนัง/ 
   ดวงตา) 
 
 

- ความเปนพิษเฉียบพลัน  
 
 

-  ารระคายเคืองตBอดวงตา/  
   ผิวหนัง 
-  ารทําใหCไวตBอารระตุCน 
   อาารแพCตBอผิวหนัง 
-  ความเปนพิษตBอระบบอวัยวะ 
   เปาหมายอยBางเฉพาะเจาะจง  
-  ความเปนพิษเฉียบพลัน  

"

"

"

"

-  ารระคายเคืองตBอดวงตา/  
    ผิวหนัง 
-  ารทําใหCไวตBอารระตุCน 

    อาารแพCตBอผิวหนัง 
-  อาจระคายเคืองตBอทางเดิน      

    หายใจหรอืทําใหCงBวง หรือม]นงง 
-  ความเปนพิษเฉียบพลัน  

ความเปนพิษเฉียบพลัน 

(เปนอันตราย=]ง1ีวิต)  
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รูปสัญลัษณ (Pictograms) ประเภทสารเคมีทีใ่ชสัญลัษณ 
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-  ารBอมะเร็ง   

-  ารทําใหCไวตBอารระตุCน 
   อาารแพCตBอระบบทางเดิน 
   หายใจ   
-  ความเปนพิษตBอระบบสืบพันธุ  

-  ความเปนพิษตBอระบบอวัยวะ 
   เปาหมายอยBางเฉพาะเจาะจง   

-  ารBอใหCเิดารลายพันธุ 
   องเซลลสืบพนัธ   

-  ความเปนอันตรายจาารสําลั 
  

 

- ความเปนอันตรายตBอส่ิงแวดลCอม 
   ในนํ้า (ทัง้เฉียบพลันและเรื้อรัง) 
 "

"
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ตัวอยางฉลาติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีตามระบบ GHS
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ตัวอยางารติดฉลาบนภาชนะบรรจุสารเคมี
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        ประเภทที ่ 1   วัตถุระเบิด (Explosives)        

 ารนสBงสารเคมีอันตรายจะตCองดำเนินารตามCอำหนดารนสBง                    
วัตถุอันตรายองสหประชาชาติ (UN Recommendation on the Transportation of                      
Dangerous Goods : UNRTDG) โดยตCองมีารติดฉลา หรือปายแสดงประเภทและ 
ความเปนอันตรายดังนี ้
 e ฉลารูปสัญลัษณแสดงประเภทองวัตถุอันตราย เปนสี่เหล่ียมจัตุรัส  

ทำมุม 45 องศา ับแนวราบ ( รูปส่ีเหล่ียมนมเปยปูน)               

นาดไมBต่ำวBา100 มิลลิเมตร x 100 มิลลิเมตร นอจาหีบหBอ                 
ที่มีนาดท่ีตCองติดฉลาเล็วBา หรือปายรูปสัญลัษณนาดไมBต่ำวBา               
250 มิลลิเมตร x 250 มิลลิเมตร บนแท็งติดตรึงถาวรับตัวรถ                              
ตูC สนิคCาสำหรับารนสBงหลายรูปแบบ และแทง็ทีย่และเคลือ่นยCายไดC 

 e เครื่องหมายสีสCม แสดงรหัสความเปนอันตราย  

 ารจำแนประเภทวัตถุอันตราย และรูปสัญลัษณองแตBละประเภท 

ตามCอำหนด UNRTDG  มีรายละเอียดดังนี ้

 วัตถุที่สามารถระเบิดไดC เม่ือไดCรับความรCอน ประายไฟ เปลวไฟหรือ ไดCรบั
ความระทบระเทือน ารเสียดสี หรือารจุดระเบิด ตัวอยBางเชBน ระสุนป<น,                   
พล,ุ ไนโตรเซลลูโลส, ไดนาไมท, แอมโมเนียมไดโครเมท เปนตCน  

ประเภท 1.1 ระเบิดอยBางรุนแรงฉับพลัน เดิอนัตราย
จาารระเบิดท้ังมวล (ารระเบิดองมวลสารทั้งหมด 
อยBางทนัที) 

ประเภท 1.2 เ ิดอันตรายจาารระจายอง 
สะเ็ดระเบิด แตBไมBเิดารระเบิดทั้งมวล 

ประเภท 1.3 เิดอันตรายจาเพลิงไหมC ตามดCวย 
ารระเบิด หรืออันตรายจาารระจายองสะเ็ดระเบิด
บCาง แตBไมBเิดารระเบิดทั้งมวล 
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ประเภท 1.4 อันตรายจาารระเบิด                  

เล็นCอย ความเสียหายจะอยูB เฉพาะภายใน                 

หีบหBอ ไมBมีารแตระจายองสะเ็ดระเบิด 

 

 

ประเภท 1.5 ไมBไวตBอารระเบิด เมือ่ลุไหมC
มีโอาสเิดระเบิดนCอย แตBหาเิดารระเบิด             

จะ เ ิดความ เ สียหายแบบเ ิดารระ เบิด              
ทั้งมวล 

 

ประเภท 1.6 ไมBมีความไวตBอารระเบิด         

และไมBมีอันตรายแบบารระเบิดทั้งมวล 

 

ประเภทท่ี 2  Dาซ (Gases) 

ประเภท 2.1  Dาซไวไฟ (Flammable 

Gases) เปนDาซท่ีติดไฟไดCงBายเม่ือไดCรับ 

ความรCอน ประายไฟ หรือเปลวไฟ    

เชBน อะเซทีลีน, บิวทาไดอีน, ไฮโดรเจน, 

เอททีลีน, เอททิลคลอไรด เปนตCน 
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ประเภทท่ี 3   องเหลวไวไฟ (Flammable Liquids) 

ประเภท 2.2 DาซไมBติดไฟอัดภายใตC 
ความดัน (Nonflammable Compressed 

Gases) อาจเิดระเบิดไดC เน่ืองจาความดัน 

หาถูระเทอยBางแรง เชBน คารบอน-    

ไดออไซด, อารอน, คลอโรไดฟลูออโร-
โบรโมมีเทน เปนตCน    

ประเภท 2.3 Dาซพิษ (Poison Gases)  

เม่ือหายใจเCาไปจะเปนอันตรายตBอสุภาพ 

และอาจทำใหC เสียชีวิตไดC เชBน คลอรีน , 

แอมโมเนียแอนไฮดรัส, โบรอนไตรฟลูออไรด   
เปนตCน 

   

 

 

 

 

องเหลว หรือองเหลวผสม ที่ใหCไอระเหย 
ไวไฟ สามารถติดไฟไดCที่อุณหภูมิ 61°ºC หรือ
ต่ำวBา แบBงเปน 3 ประเภท  

 

 

ประเภท 3.1  จุดวาบไฟต่ำ (ต่ำวBา 18ºC) เชBน เฮเซน, ไซโคลเฮเซน,                      

 ไดเอททิลอีเธอร, คลอโรบิวเทน เปนตCน 

ประเภท 3.2  จุดวาบไฟปานลาง (ระหวBาง 18 - 23ºC) เชBน าว, เบนซีน,  

 ไอโซบิวทิลอาซีเตท เปนตCน 

ประเภท 3.3  จุดวาบไฟสูง (ระหวBาง 23 - 61ºC) เชBน โบรโมเบนซีน,                

 คลอโรเบนซีน, สไตรีนโมโนเมอร, เอททิลแอลอฮอลล, ไซลีน เปนตCน 
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ประเภทที่ 4 องแ็งไวไฟ (Flammable Solids)  

 สารท่ีBอใหCเิดารลุไหมCไดCเอง (Substances liable to             

spontaneous combustion) สารท่ีเมื่อสัมผัสน้ำแลCวBอใหCเิด                
Dาซไวไฟ (Substances that on contact with water emit                               

flammable gas) 

 
 

ประเภท 4.1 องแ็งไวไฟ (Flammable 

Solids) เปนองแ็งท่ีงBายตBอารติดไฟ เม่ือ
อยูBใลCแหลBงประายไฟ หรือไดCรับความรCอน 

หรือารเสียดสี จะเิดติดไฟ และลุไหมC  
อยBางรุนแรง เชBน ำมะถัน, ฟอสฟอรัสแดง, 
ฟอสฟอรัสไตรซัลไฟด เปนตCน 

 

ประเภท 4.2  สารท่ีBอใหCเิดารลุไหมC 
ไดCเอง (Substances liable to spontaneous 

combustion) เปนองแ็งหรือองเหลว                  
ทีี่สามารถใหCความรCอน และลุติดไฟไดCเอง  
เชBน ฟอสฟอรัสาว หรือเหลือง, โซเดียม
ซัลไฟด, แอคติเวทเตทคารบอน, ไดเมททิลซิงค 
เปนตCน  

 

ประเภท 4.3  สารทีเ่มื่อสัมผัสน้ำแลCวBอใหC
เิดDาซไวไฟ (Substances that on contact 

with water emit flammable gas) อาจเปน
องแ็งหรือองเหลว เชBน อะลูมิเนียมไฮไดรด, 
ผงอะลูมิเนียม, แบเรียม, อัลคิลเมททอลเอไมด 
เปนตCน 

 



12 สัญลักษณและปายเตือนอันตรายสารเคมี  

 
ประเภทท่ี 5  สารออซิไดซ (Oxidizing Substances)                               
และสารเปอรออไซดอินทรีย (Organic Peroxides)  

 

ประเภท 5.1  สารออซิไดซ (Oxidizing 
Substances) เปนสารที่ทำใหC หรือชBวยใหC                
สารอื่นติดไฟไดCโดยารใหCออซิเจน ทำใหC 
เพลิงไหมCรุนแรงยิ่งึ้น เชBน อะลูมิเนียม-               
ไนเตรท, แอมโมเนียมไนเตรท, โปแตสเซียม-
คลอเรต, ไฮโดรเจนเปอรออไซด เปนตCน 
 
ประเภท 5.2  สารเปอรออไซดอนิทรยี 
(Organic Peroxides) เปนสารที่มีออซิเจน                  
2 ตัว ในโมเลุล (-O-O-) ทำใหCเปน                         
สารออซิไดซที่รุนแรง สามารถสลายตัวใหC 
ความรCอน ทำใหCระเบิดและลุไหมCอยBาง 
รวดเรว็ สามารถทำปฏิริยิาบัสารอืน่อยBาง
รุนแรง ไวตBอารถูระแทหรือเสียดสี 
เชBน ไดเบนโซอิล เปอรออไซด, เอทิล-                   
เมททิลคีโตน เปอรออไซด, อะซโีตนเปอร-            
ออไซด เปนตCน 

 

 

 

 

ประเภท 6.1   สารพิษ (Poisonous 

Substances) เปนองแ็งหรือองเหลวที่
เมื่อเCาสูBรBางายโดยารสัมผัส หายใจ หรือ
รับประทาน ทำใหCเิดารเจ็บป=วยอยBาง
รุนแรง หรือเสียชีวิต 

 

ประเภทท่ี 6   สารพิษ (Poisonous Substances)  
และสารติดเช้ือ (Infectious Substances) 
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ประเภท 6.2 สารติดเชื้อ (Infectious 
Substances) เปนสารท่ีมีเช้ือจุลินทรีย 
หรือพิษองจุลินทรีย อันเปนสาเหตุใหC
เิดโรคในมนุษย และสัตว 
 

 

 

 

 

 

 

สารท่ีสลายตัวใหCรังสีออมาในปริมาณ
มาวBา 0.002 ไมโครคูรี ตBอน้ำหนั
สาร 1 รัม (μCi/g) หรือ 74 ิโล
เบคเคอเรล ตBอน้ำหนัสาร 1 ิโลรัม  

(kBq/kg) 

 

 

สารที่เปนสาเหตุในารทำลายผิวหนัง 
หรือัดรBอนเหล็หรืออะลูมิเนียมท่ี
ไมBไดCมีารเคลือบผิว เชBน รดซัลฟูริค,  

รดไนตริ, รดไฮโดรคลอริค เปนตCน 

 

ประเภทท่ี 7  สารัมมันตรังสี (Radioactive  

Substances) 

 

ประเภทท่ี 8 สาร ัดรB อน (Corros ive  
Substances) 
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เปนไปตามระบบ 

UNRTDG 

ปรับเปลี่ยนใหCเปน            

ไปตามระบบ GHS 

สารท่ีเปนอันตรายซ่ึงยังไมBไดCจัดอยูBใน 

8 ประเภทCางตCน แตBสามารถBอใหC
เิดอันตรายไดC สารท่ีBอใหCเิดอันตราย  
ตBอส่ิงแวดลCอม หรือองเสียอันตราย  
เชBน แอสเบสตอส, ซิงคไฮโดรซัลไฟท  
เปนตCน 

ประเภทท่ี 9   สารหรือวัตถุอื่นท่ีอาจเปนอันตรายไดC  
(Miscellaneous Dangerous Substances) 

ตัวอยางารติดฉลาบนภาชนะบรรจุสารเคมี 
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เครื่องหมายสีสCมแสดงรหัสความเปนอันตราย  

ตามมาตรฐานารนสBงองสหประชาชาติ (ADR และ RID) 

 ารนสBงสารเคมีอนัตรายจะตCองติดปายเครือ่งหมายสีสCมซึง่ำหนดรหสัความเปนอนัตราย ตาม
มาตรฐาน ADR และ RID เพ่ือส่ือสารใหCทราบถงึชนิด ประเภท และความเปนอนัตรายองสารเคมทีีท่ำาร
นสBง ตามหลัเณฑดงันี ้
 ตัวอยางปาย 
 
ตวัเลแถวลBางเปน UN Number แสดงช่ือองสารเคมีอนัตราย 
ตวัเลในแถวบนจะม ี2 – 3 ตวั  ตวัแรำหนดอนัตรายเบือ้งตCน 
 2 Dาซ (Gas) 
 3 องเหลวไวไฟ (Flammable Liquid) 
 4 องแ็งไวไฟ (Flammable Solid) 
 5 สารออซิไดซหรือสารเปอรออไซดอนิทรยี (Oxidizing Agent Or Organic Peroxide) 
 6 สารพษิ (Toxic Substances) 
 8 สารัดรBอน (Corrosive) 
ในารบBงบอความเปนอนัตรายเบือ้งตCนวBารุนแรงมา จะใชCตวัเลซำ้ท่ีตวัเลตวัแร ไดCแB 
 33 องเหลวไวไฟมา  (จดุวาบไฟนCอยวBา 21ºC) 
 66 สารพษิรนุแรงมา 
 89 สารัดรBอนรนุแรงมา 
 22 Dาซทีท่ำใหCเย็นจดัจนเปนองเหลว 
ในรณเีปนเลคูBผสม จะใหCCอมูลองความอนัตรายเพ่ิมเติม เชBน 
 42 องแ็งไวไฟ และอาจจะมไีอDาซออมาไดC 
ตวัอัษร  X  ทีอ่ยูBดCานหนCาระบหุCามารใชCนำ้หรือความช้ืนบัตวัสารเคมโีดยเดด็าด 
ตวัเลท่ีสอง และสาม  ำหนดความอนัตรายรองลงมา 
 0 ไมBมคีวามหมาย 
 1 เส่ียงตBอารระเบดิ (Explosive Risk) 
 2 อาจเิดไอDาซออมาไดC (Possibility of gas being given off) 
 3 เส่ียงตBอารตดิไฟ (Flammable Risk) 
 5 เส่ียงตBอารเดิออซิไดซ่ิง  (Oxidizing Risk) 
 6 เส่ียงตBอพษิ (Toxic Risk) 
 8 เส่ียงตBอารดัรBอน (Corrosive Risk) 
 9 เสีย่งตBอารเดิปฏิริยิาทีร่นุแรงดCวยตวัองสารเคมเีอง เชBนเดิารแตตวัเอง หรอืเดิาร               
รวมตัวองโมเลุล (Risk of violent reaction from spontaneous decomposition or self-polymerization) 
 จาตัวอยBางใหCความหมายดังนี ้
 1 เปนโลหะโปตัสเซียม 
 2 เปนองแง็ไวไฟ และอาจจะมีไอDาซออมาไดC  ซึง่มคีวามเสีย่งตBอารติดไฟ 
 3 หCามสมัผัสน้ำ หรอืความช้ืนเดด็าด 
 

X  423 
2257 
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ี ุ


 

สวนราชการท่ีอาจ
พรอมเบอร

E

 คลอรีน

 

 

ื   
ั    ชื่อ

จํา

จขอคําแนะนําได 
รโทรศัพท 

 

อบริษัทผูผลติ หรอื
าหนาย   โทร…………….   

ช่ือสา

 

40 ซม.

 ่ํ 

สัญลกัษณแส
สารเคมีอ

รหัสควา
(Haz

รเคมี 

30 ซม.

  ิขนาดไมตากวา 30 x 40 เซนตเมตร

สดงประเภท
อันตราย 

ามเปนอันตราย และวิธีป
zardous Chemical Cod

 UN Num

ปฏิบัติ
de) 

ber 

 รณฉีุเฉินแจCง 
 ศนูยปลอดภยัคมนาคม 1356 

ตัวอยBางสัญลัษณและปายเตือนอันตรายที่ติดบนรถแท็งคนสBงสารเคม ี

นาดไมBต่ำวBา 30 x 40 เซนติเมตร 

ตัวอยางสัญลัษณและปายเตือนอันตรายสำหรับารนสง ตัวอยางสัญลัษณและปายเตือนอันตรายสำหรับารนสง 

รหัสความเปนอันตราย รหสัความเปนอันตราย และวิธปีฏิบตั ิ
(Hazardous Chemical Code) 

ชื่อสารเคม ี
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ารติดปายเตือนอันตรายบนรถนสงสารเคมีอันตรายชนิดเดียว 

"

³§ÒÁÊีÊÀäÀ‹รÐ²ุ ̊อคÇÒÀ

ารติดปายเตือนอันตรายบนรถนสงสารเคมีอันตรายมาวา 1 ชนิด 

268 
1017 

268 
1017 
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ความรุนแรงองอันตรายองสารเคมี 

มาตรฐาน NFPA 

(National Fire Protection Association) 
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ารำหนดรหัส HAZCHEM CODE 

 นอจาเคร่ืองหมายสีสCมซึ่งตCองติดบนรถนสBงแลCว อาจติดปายท่ีมีาร
ำหนดรหัส HAZCHEM CODE เพื่อสื่อสารใหCทราบถึงชนิด ประเภท และารปฏิบัติ
เบื้องตCนสำหรับารระงับเหตุฉุเฉนิที่เิดจาสารเคมี ตามหลัเณฑดังนี้ 
 

     ตัวอยางปาย 
 

 

 

ปายบอรหัส และสัญลัษณ แบBงออเปน 5 สBวน คือ 
 1. สBวนซCายดCานบน แสดงรหัสอันตราย และวิธีปฏิบัติตBอสารเคมี (Hazardous 

Chemical Code) 
 2. สBวนซCายถัดลงมาแสดง UN Number 
 3. สBวนซCายดCานลBาง แสดงสBวนราชารท่ีอาจอคำแนะนำไดCพรCอมเบอรโทรศัพท 
 4. สBวนวาดCานบน แสดงสัญลัษณองสารเคมีอันตราย ตามหลัเณฑาร
นสBงสารเคมีอันตรายองสหประชาชาติ (UN Recommendation on the Transport of 
Dangerous Goods) 
 5. สBวนวาดCานลBาง แสดงช่ือหรือเคร่ืองหมายองผูCผลิตหรือจำหนBาย                
พรCอมเบอรโทรศัพท 

Hazardous Chemical Code  (HAZCHEM CODE) 

 

1

5
0
  
ซ.ม

. 

1789

80  ซ.ม.

1

2

3

4

P 

R 

 
2 
3 
4 ฉีดสารเคมีสําหร

หาม ใชน้าํหรือส

ั ัก  

อันตรายจากปฏิกิรยิ
ระเบิดได 

 

ฉีดน้ําเปนลําตรง

ฉีดน้ําเปนละอองคลุม

ฉีดโฟมสําหรับดัดบัเพลิง

รับดับไฟ
สารเคมีดับไฟท่ีมคีวามช้ืน

ต

ยาเคมีรุนแรงอาจจะ
สว
แล

ย  ม ั  

 

ั ั ั

วมชุดปองกันท้ังรางกาย
ละสวมเคร่ืองชวยหายใจ 

ละลายหรือชะลางดวยนํ้า
ใหเจือจางกอนปลอยท้ิงลง
สูรางระบายนํ้า 



20 สัญลักษณและปายเตือนอันตรายสารเคมี  

 

S 

อันตรายจากปฏิกิริยาเคมีรุนแรง
อาจจะระเบิดได 

สวมเคร่ืองชวยหายใจ 
และถุงมือกันสารเคมี 

ละลายหรือชะลางดวย
น้าํใหเจือจางกอน
ปลอยท้ิงลงสูราง
ระบายน้ํา 

 

 

สวมเคร่ืองชวยหายใจ 
และถุงมือเมื่อเกิดไฟ
ไหมเทานั้น 

T  สวมเคร่ืองชวยหายใจ 
และถุงมือกันสารเคมี 

 

 
สวมเคร่ืองชวยหายใจ 
และถุงมือเมื่อเกิดไฟ
ไหมเทานั้น 

W อันตรายจากปฏิกิริยาเคมีรุนแรง
อาจจะระเบิดได สวมชุดปองกันท้ัง

รางกายและสวม
เคร่ืองชวยหายใจ 

ดักเก็บหรือดูดซับ 

เพื่อเก็บไปทําลาย  
หามปลอยท้ิง 

X  

Y 

อันตรายจากปฏิกิริยาเคมีรุนแรง
อาจจะระเบิดได 

สวมเคร่ืองชวยหายใจ 
และถุงมือกันสารเคมี 

 สวมเคร่ืองชวยหายใจ 
และถุงมือเมื่อเกิดไฟ
ไหมเทานั้น 

Z 

 

สวมเคร่ืองชวยหายใจ 
และถุงมือกันสารเคมี 

 สวมเคร่ืองชวยหายใจ 
และถุงมือเมื่อเกิดไฟ
ไหมเทานั้น 

E พิจารณาการอพยพใหหางจากจุดเกิดเหตุ 

S S 

T 

Y 

Z 

ตัวอักษร ความหมายของตวัอักษรภาษาอังกฤษ 
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เอสารอCางอิง 

1.   ประาศมติคณะรรมารวัตถุอันตราย เรื่อง ารนสBงวัตถุอันตราย      
 ทางบ  พ.ศ. 2545. 

2.   ยุวรี ถี่ถCวน, แนวทางในารเ็บรัษาอยBางปลอดภัยสำหรับวัตถุ        

 อันตราย, องควบคุมวัตถุอันตราย รมโรงงานอุตสาหรรม. 

3.   ศูนยเทคโนโลยีความปลอดภัย รมโรงงานอุตสาหรรม, คูBมือาร 
 ระงับอุบัติภัยจาสารเคมี, พ.ศ. 2544 

4. สำนังานคณะรรมารอาหารและยา, ระบบสาลารจัดลุBม           

 สาร เคมี/ผลิตภัณฑและารติดฉลา (GHS). 

5.   สำนัเทคโนโลยีความปลอดภัย รมโรงงานอุตสาหรรรม, หลัาร      
 และมาตรารปองันภัยจาคลอรีน ฉบับปรับปรุง, พ.ศ.2551. 
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รายชื่อสารเคมีที่เปนอันตรายเม่ือทำปฏิิริยาับน้ำ 
 เม่ือสารเคมีหร่ัวไหลลงสูBแหลBงน้ำ จะทำใหCเิดไอสารพิษในปริมาณมา  
โดยำหนดระยะท่ีมีอันตราย 0.5 –10 ิโลเมตร ใตCลมจาจุดำเนิด (ตารางน้ีใชC
เฉพาะในรณีที่สารเคมีและวัตถุอันตรายหร่ัวไหลลงสูBแหลBงน้ำเทBานั้น) 
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