
 

 
 
 
  
 

วตัถุระเบิด  ความเส่ียง : รังสีความร้อน, แรงอดัอากาศ
, สะเก็ดระเบิด   การปฏบิัตเิบือ้งต้น :  กั้นเขต 1,600 ม. 
หา้มเปิดวทิย ุหรืออุปกรณ์ส่ง สญัญาณในระยะ 100 ม. 

 ก๊าซไวไฟ  ความเส่ียง  :  รังสีความร้อน แรงอดัอากาศ, 
สะเก็ดช้ินส่วนภาชนะบรรจุ, อาจเกิดภาวะขาดออกซิเจน    
การปฏบิัตเิบือ้งต้น :  กั้นเขต 100-200 ม. อยูเ่หนือลม หา้ม

อยูใ่นท่ีลุ่ม 

 ก๊าซไม่ไวไฟและไม่เป็นพษิ ความเส่ียง :  เกิด
บาดแผลเน่ืองจากของเหลวจดั, แรงอดัอากาศ, สะเก็ด
ช้ินส่วนภาชนะบรรจุ      การปฏบิัตเิบือ้งต้น :   กั้นเขต 

50 ม. อยูเ่หนือลม หา้มอยูใ่นท่ีลุ่ม 

ของแขง็ไวไฟ  ความเส่ียง :  อาจก่อใหเ้กิดการ
ระเบิดของผงฝุ่ นสารเคมี, เม่ือลุกไหมจ้ะสลายตวัใหก๊้าซ
พิษ การปฏบิัตเิบือ้งต้น : กั้นเขต 50 ม. อยูเ่หนือลม ระวงั

พ้ืนท่ีลุ่ม 

กั้นเขต 50  ม. อยูเ่หนือลม หา้มอยูใ่นท่ีลุ่ม 

ภาวะขาดออกซิเจน    การปฏบิัตเิบือ้งต้น  กั้น
เขต 100-200 ม. อยูเ่หนือลม หา้มอยูใ่นท่ีลุ่ม 

 

ก๊าซพษิ  ความเส่ียง : ก๊าซพิษ, อนัตรายต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม การปฏิบตัเิบือ้งต้น :   กั้นเขต 100 ม.                           

อพยพระยะ 800 ม. (ใตล้ม) อยา่อยูท่ี่ต  ่า 

กั้นเขต 50  ม. อยูเ่หนือลม หา้มอยูใ่นท่ีลุ่ม 

ภาวะขาดออกซิเจน    การปฏบิัตเิบือ้งต้น  
กั้นเขต 100-200 ม. อยูเ่หนือลม หา้มอยูใ่นท่ี
ลุ่ม 

 

ของเหลวไวไฟ  ความเส่ียง : รังสีความร้อน, สะเก็ด
เศษช้ินส่วนภาชนะบรรจุ, อนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม     

การปฏบิัตเิบือ้งต้น :   กั้นเขต 50 เมตร อยูเ่หนือลม หา้ม
อยูใ่นท่ีลุ่ม 

กั้นเขต 50  ม. อยูเ่หนือลม หา้มอยูใ่นท่ีลุ่ม 

ภาวะขาดออกซิเจน    การปฏบิัตเิบือ้งต้น  กั้น
เขต 100-200 ม. อยูเ่หนือลม หา้มอยูใ่นท่ีลุ่ม 

 

วตัถุทีเ่กดิการลกุไหม้ได้เอง  ความเส่ียง :  เกิด
การลุกไหมไ้ดเ้องหากสมัผสักบัอากาศ     การปฏิบัติ
เบือ้งต้น :  กั้นเขต 100 ม. อยูเ่หนือลม ระวงัพ้ืนท่ีลุ่ม  

กั้นเขต 50  ม. อยูเ่หนือลม หา้มอยูใ่นท่ีลุ่ม 

ภาวะขาดออกซิเจน    การปฏบิัตเิบือ้งต้น  
กั้นเขต 100-200 ม. อยูเ่หนือลม หา้มอยูใ่นท่ี
ลุ่ม 

 

สารกัมมันตรังสี    ความเส่ียง :  เป็นอนัตรายต่อ
ผิวหนงั, มีผลต่อเม็ดเลือด การปฏิบัติเบือ้งต้น :  กั้นเขต  
50 – 100 ม. อพยพระยะ 800 ม. โดยรอบ 

สารกดักร่อน  ความเส่ียง : กดักร่อนผิวหนงัและระคาย
เคืองต่อระบบทางเดินหายใจ, ท าปฏิกิริยากบัโลหะท าให้
เกิดก๊าซไวไฟ    การปฏิบัตเิบือ้งต้น :  กั้นเขต 100 – 200 ม. 
อยูเ่หนือลม ใส่ชุดป้องกนัปิดกั้นราง ระบายน ้ า 

กั้นเขต 50  ม. อยูเ่หนือลม หา้มอยูใ่นท่ีลุ่ม 

ภาวะขาดออกซิเจน    การปฏบิัตเิบือ้งต้น  กั้น
เขต 100-200 ม. อยูเ่หนือลม หา้มอยูใ่นท่ีลุ่ม 

 

สารหรือวัตถุอื่นที่อาจเป็นอันตรายได้   ความ
เส่ียง  :   อาจเกิดอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม   การปฏิบัติ
เบือ้งต้น : กั้นเขต 50 ม. อยูเ่หนือลมระวงัพ้ืนท่ีลุ่ม ปิดกั้น
รางระบายน ้ า 

 

กั้นเขต 50  ม. อยูเ่หนือลม หา้มอยูใ่นท่ีลุ่ม 

ภาวะขาดออกซิเจน    การปฏบิัตเิบือ้งต้น  กั้น
เขต 100-200 ม. อยูเ่หนือลม หา้มอยูใ่นท่ีลุ่ม 

 

สารติดเช้ือโรค  ความเส่ียง :  เป็นพิษ, อนัตรายต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม การปฏิบตัเิบือ้งต้น :  การจดัการควรอยูใ่น
ความดูแลของผูเ้ช่ียวชาญ โดยเฉพาะ 

สารเป็นพิษ  ความเส่ียง :  เป็นพิษหากหายใจเขา้ไป
อาจตายได ้  การปฏิบัติเบือ้งต้น :  กั้นเขต 50 ม. อยูเ่หนือ
ลม สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดินหายใจ 

กั้นเขต 50  ม. อยูเ่หนือลม หา้มอยูใ่นท่ีลุ่ม 

ภาวะขาดออกซิเจน    การปฏบิัตเิบือ้งต้น  กั้น
เขต 100-200 ม. อยูเ่หนือลม หา้มอยูใ่นท่ีลุ่ม 

 

สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์  ความเส่ียง  :  ไวต่อ
อุณหภูมิ ลุกไหม้ได้อย่างต่อเน่ืองเม่ือสัมผสักับอากาศ    
การปฏิบัติเบื้องต้น :  กั้นเขต 50 – 100 ม. อยู่เหนือลม 
ระวงัท่ีลุ่ม 

 

กั้นเขต 50  ม. อยูเ่หนือลม หา้มอยูใ่นท่ีลุ่ม 

ภาวะขาดออกซิเจน    การปฏบิัตเิบือ้งต้น  กั้น
เขต 100-200 ม. อยูเ่หนือลม หา้มอยูใ่นท่ีลุ่ม 

 

สารออกซิไดส์  ความเส่ียง : เม่ือท าปฏิกิริยากับ

สารอินทรียอ์าจเกิดการระเบิดหรือลุกไหม ้   การปฏิบัติ
เบือ้งต้น :  กั้นเขต 50 – 100 ม. อยูเ่หนือลม ระวงัท่ีลุ่ม 

กั้นเขต 50  ม. อยูเ่หนือลม หา้มอยูใ่นท่ีลุ่ม 

ภาวะขาดออกซิเจน    การปฏบิัตเิบือ้งต้น  กั้น
เขต 100-200 ม. อยูเ่หนือลม หา้มอยูใ่นท่ีลุ่ม 

 

สารทีสั่มผสักบัน า้แล้วให้ก๊าซไวไฟ   ความเส่ียง 
:  ท าปฏิกิริยาอยา่งรุนแรงกบัน ้ า   การปฏบิัตเิบือ้งต้น :  กั้น
เขต 100-150 ม. หา้มใชน้ ้ าในการดบัเพลิง  

กั้นเขต 50  ม. อยูเ่หนือลม หา้มอยูใ่นท่ีลุ่ม 

ภาวะขาดออกซิเจน    การปฏบิัตเิบือ้งต้น  กั้น
เขต 100-200 ม. อยูเ่หนือลม หา้มอยูใ่นท่ีลุ่ม 
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