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หน่วยที ่10 
การเก็บรักษาเชื้อเพลิงและวสัดุหลอ่ลื่น 

 
 
สาระส าคัญ  
    เชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว หรือก๊าซ รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น โดยทั่วไปแล้วจะมีข้อก าหนดต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป ตั้งแต่สถานที่เก็บ วิธีการ
เก็บ ภาชนะในการเก็บ ตลอดจนการเก็บรักษา รวมทั้งการก าหนดบริเวณอันตราย ทั้งนี้ก็เพ่ือให้มี
ความปลอดภัยและป้องกันมิให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และบุคคลรอบข้าง 
    
   

สาระการเรียนรู้ 
 1. การเก็บรักษาวัสดุเชื้อเพลิง 

2. การเก็บรักษาและการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น 
 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. อธิบายการเก็บรักษาวัสดุเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

 2. อธิบายข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาวัสดุเชื้อเพลิงได้อย่างถูกต้อง 
 3. อธิบายวิธีการเก็บรักษาและการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นได้อย่างถูกต้อง 
 4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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10.1  การเก็บรักษาวัสดุเช้ือเพลิง 

 ในการเก็บรักษาวัสดุเชื้อเพลิงถือว่ามีความส าคัญมาก เริ่มตั้งแต่การเก็บ การบรรจุ  
และการน าไปใช้งานดังนั้น กฎหมายจึงได้มีก าหนดเกี่ยวกับสถานที่เก็บ อาคารบริการ เขตสถานีบริการ  
บริเวณอันตราย  ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป  โดยการออกกฎหมายกระทรวงก็เพ่ือให้มีความปลอดภัย  
และป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน  จึงมีข้อก าหนดในการเก็บเชื้อเพลิงแต่ละชนิด  แบ่งออกได้
ตามประเภทดังนี ้

10.1.1  การเก็บเชื้อเพลิงแข็ง 
 ในที่นี้จะกล่าวถึงเชื้อเพลิงแข็งจ าพวกถ่านหิน  มีหลักเกณฑ์ท่ีส าคัญ คือ 

   10.1.1.1  ถ่านหินที่ขุดได้ใหม ่ๆ  ต้องตากทิ้งไว้  2-3  สัปดาห์ 
    10.1.1.2  อย่ากองถ่านหินให้กองโตเกินไป 
    10.1.1.3  อย่ากองถ่านหินสูงมากจนเกินไป เพราะจะท าให้ความร้อนระบายออกได้ยาก 

 
ภาพที่ 10.1  แสดงการกองถ่านหินให้เป็นสัดส่วน 

(ที่มา : http://www.thaibizchina.com) 

 

    10.1.1.4  หมั่นตรวจอุณหภูมิของถ่านหินอยู่เสมอ  พยายามอย่าให้ร้อนเกิน  50๐C 
    10.1.1.5  อย่ากองถ่านหินใกล้สิ่งที่ร้อน เช่น ปล่องไฟ เป็นต้น 
    10.1.1.6  ถ้าจะเก็บถ่านหินเป็นเวลานาน ๆ ควรอัดผิวรอบกองถ่านหินให้แน่น เพ่ือ
กันอากาศเข้าไป หรืออาจจะใช้น้ ามันดิบปกปิดผิว 

http://www.thaibizchina.com/
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ภาพที่ 10.2  แสดงบริเวณการเก็บถ่านหิน 

(ที่มา : http://miu.isit.or.th) 

10.1.2  การเก็บเชื้อเพลิงก๊าซ   
  การเก็บเชื้อเพลิงก๊าช  มีข้อก าหนดที่ส าคัญดังนี้ 

  10.1.2.1  สถานทีเ่ก็บก๊าช  หมายความถึง 
         ก)  ร้านจ าหน่ายก๊าซ ซึ่งได้แก่สถานที่เก็บและจ าหน่ายก๊าซที่บรรจุอยู่ใน
กระป๋องก๊าซ หรือก๊าซหุงต้ม และมีปริมาณก๊าซ รวมกันทั้งหมดตั้งแต่ 500 ลิตรขึ้นไป 
         ข)  สถานที่ใช้ก๊าซ  ซึ่งได้แก่สถานที่เก็บและใช้ก๊าซจากถังเก็บและจ่ายก๊าช  
และ/หรือจากถังก๊าซหุงต้มหลายถังซึ่งมีไว้เพ่ือการใช้เอง  และมีปริมาณก๊าซรวมกันทั้งหมดเกิน 500  ลิตร  
รวมทั้งบริเวณของสถานที่ดังกล่าว 
         ค)  สถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ  ซึ่งได้แก่สถานที่เก็บและใช้ก๊าซจากถัง
ก๊าซหุงต้มถังเดียวหรือหลายถัง  และมีปริมาณก๊าซรวมกันทั้งหมดเกิน 250 ลิตร และ/หรือจากถังเก็บ
และจ่ายก๊าซ  ทั้งนี้เพ่ือใช้ปรุงและจ าหน่ายอาหารให้แก่ลูกค้า  รวมทั้งบริเวณของสถานที่ดังกล่าว 
                ง)  โรงเก็บก๊าซ ซึ่งได้แก่ สถานที่เก็บก๊าซเพ่ือบรรจุในกระป๋องก๊าซและ/หรือ
ถังก๊าซหุงต้ม  ซึ่งมีปริมาณก๊าซรวมทั้งหมดเกิน 500 ลิตร และมิใช่เป็นร้านจ าหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้
ก๊าซหรือจ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
 

 
ภาพที่ 10.3  แสดงบริเวณการเก็บถังก๊าซ 

(ที่มา : http://www.scbsme.com) 

http://miu.isit.or.th/
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    10.1.2.2  บริเวณอันตราย  หมายความว่าระยะห่างรอบ ๆ ที่ตั้งเก็บภาชนะบรรจุ
ก๊าซในสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ และระยะห่างรอบ ๆ อาคาร บริเวณ และอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ที่ใช้บรรจุก๊าซหรือใช้ก๊าซในสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ 

 
ภาพที่ 10.4  แสดงบริเวณการเก็บถังก๊าซที่ปลอดภัย 

(ที่มา : http://www.siamsafety.com) 

    10.1.2.3  ภาชนะบรรจุก๊าซ แบ่งออกเป็น  6  ชนิด  คือ  กระป๋องก๊าซ  ถังก๊าซหุงต้ม  
ถังก๊าซรถยนต์  ถังก๊าซเรือยนต์  ถังเก็บและจ่ายก๊าซ  และถังขนส่งก๊าซ 
          ก)  กระป๋องก๊าซต้องเป็นภาชนะท่ีบรรจุก๊าซไม่เกิน  1  ลิตร  และทนความ
ดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 2.75 เท่าของความดันใช้งานแต่ต้องไม่น้อยกว่า  1.52  เมกาปาสคาลมาตร 
 

 

ภาพที่ 10.5  แสดงก๊าซท่ีบรรจุกระป๋อง 
(ที่มา : http://www.e-travelmart.com) 

 
          ข)  ถังก๊าซหุงต้มต้องเป็นภาชนะที่บรรจุก๊าซได้ไม่เกิน 500 ลิตร และต้องมี
ขนาดลักษณะ  และอุปกรณ์นิรภัยตามที่ก าหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

http://www.siamsafety.com/
http://www.e-travelmart.com/
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ภาพที่ 10.6  แสดงถังบรรจุก๊าซหุงต้ม 
(ที่มา : http://www.yutcareyou.com) 

 
ภาพที่ 10.7  แสดงถังบรรจุก๊าซ LPG ในรถยนต์ 

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
 

    10.1.2.4  ร้านจ าหน่ายก๊าซ หรือสถานที่ใช้ก๊าซ  ซึ่งใช้ก๊าซจากถังก๊าซหุงต้มหรือ
สถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซจากถังหุงต้ม ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง หรือน้ ายาดับเพลิง  
หรือเครื่องดับเพลิงชนิดอ่ืนที่มิใช่เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ  ซึ่งสามารถใช้ดับเพลิงอันเกิดจากก๊าซ
หรือน้ ามันเชื้อเพลิงได้ และเครื่องดับเพลิงดังกล่าวต้องมีขนาดบรรจุผงเคมีหรือน้ ายาหรือสารอย่างอ่ืน
ไม่น้อยกว่า  6.8  กิโลกรัม  เครื่องดับเพลิงดังกล่าว  จะต้องติดตั้งไว้ที่ผนังริมประตูเข้าออกหนึ่งเครื่อง  
และที่บริเวณที่ตั้งกลุ่มถังก๊าซหนึ่งเครื่องต่อปริมาณก๊าซทุก  1,000  ลิตรเศษของ 1,000 ลิตร ให้คิด
เป็น 1,000  ลิตร   
    10.1.2.5  บริเวณที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มและที่ห้องปรุงอาหารที่ใช้ก๊าซของสถานที่
จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซให้มีป้ายที่มีข้อความดังนี้ 

http://www.yutcareyou.com/
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  วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดก๊าซรั่ว 
          ก)  ปิดลิ้นทุกตัวทันท ี
          ข)  ไม่กระท าการใด ๆ ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ เช่น เปิด/ปิด
สวิทซ์ไฟ  ฯลฯ 
          ค)  เปิดประตูและหน้าต่าง  เพื่อให้ก๊าซระบายออกสู่ภายนอกได้ 
          ง)  น าเครื่องดบัเพลิงออกมาเตรียมพร้อม 
  ข้อความในป้ายต้องเขียนด้วยตัวอักษร สีแดง  บนพื้นขาว  มีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน  และ
อ่านได้ง่ายในระยะ 10 เมตร และต้องติดตั้งป้ายนั้นไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย 
  ในทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการเก็บรักษาเชื้อเพลิงก๊าซ มีหลักเกณฑ์ท่ีส าคัญ  คือ 
          ก)  ตัวถังจะต้องท าด้วยวัสดุอย่างดีได้มาตรฐานตามที่ก าหนด และทน
ความดันได้มากกว่า  4  เท่า 
          ข)  การบรรจุก๊าซลงถัง จะต้องมีการเผื่อความดันไว้ด้วย  เพ่ือป้องกันการ
กระแทก  เวลาขนส่งถังก๊าซ 
          ค)  สถานที่เก็บวัสดุเชื้อเพลิงต้องเป็นที่โล่ง  และอากาศถ่ายเทได้ดี 
          ง)  ต้องเก็บให้ห่างจากความร้อนและเปลวไฟ 
          จ)  ควรเก็บถังเชื้อเพลิงแยกจากถังออกซิเจน 
          ฉ)  บริเวณท่ีเก็บต้องมีป้ายเตือน  ห้ามสูบบุหรี่  หรือสุมไฟ  เป็นต้น 
          ช)  ต้องหมั่นตรวจเช็คตามข้อต่อ  ท่อและวาล์วเปิด-ปิด  อยู่เสมอ 
            ซ)  ต้องมีการป้องกันไม่ให้มีสิ่งของมาชนหรือกระแทกถังเก็บ วาล์ว  เพราะ
จะท าให้ช ารุดเสียหายได้ 
          ฌ)  ควรมีอุปกรณ์ดับเพลิงส าหรับดับเพลิงจากก๊าซไว้ใกล้ ๆ บริเวณที่เก็บ
เชื้อเพลิง 
 10.1.3  การเก็บเชื้อเพลิงเหลว   
 การเก็บเชื้อเพลิงเหลว  มีข้อก าหนดที่ส าคัญดังนี้ 
    10.1.3.1  การบรรจุ  ในกรณีที่มีการบรรจุน้ ามันในภาชนะบรรจุที่ไม่ท าปฏิกิริยากับ
น้ ามันและไม่รั่วซึม  ภาชนะบรรจุต้องมีความแข็งแรงและปลอดภัยในการขนส่ง  และการเก็บรักษา  
    10.1.3.2  เครื่องหมายและฉลากที่ภาชนะบรรจุหรือหัวจ่ายน้ ามันทุกหน่วย อย่างน้อย
ต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน 
          ก)  ค าว่า  “น้ ามันประเภท....” 
          ข)  ปริมาตรสุทธิ 
          ค)  ข้อความหรือเครื่องหมายที่แสดงว่า  “ไวไฟ” 
          ง)  ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 
          จ)  วัน  เดือน  ปีที่ผลิต 
  ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น 
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    10.1.3.3  ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ จะแสดงครื่องหมาย
มาตรฐานกับผลิตภัณฑ์นั้นได้ ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แล้ว 
    10.1.3.4  การซักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 
          ก)  รุ่น 
          ข)  กรณีภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (ขนาดบรรจุน้อยกว่า 210 ลูกบาศก์เดซิเมตร)  
รุ่น หมายถึง น้ ามัน... ที่บรรจุในภาชนะบรรจุชนิดและขนาดเดียวกันที่ผลิตหรือส่งมอบในระยะเวลา 
เดียวกัน 
          ค)  กรณีภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ (ขนาดบรรจุตั้งแต่ 210 ลูกบาศก์เดซิเมตร)  
รุ่น  หมายถึง  น้ ามัน...  ในภาชนะบรรจุเดียวกัน 
          ง)  การซักตัวอย่างการชักตัวอย่างให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
การซักตัวอย่างปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  (ในกรณีที่ยังไม่มีประกาศมาตรฐานดังกล่าวให้
เป็นไปตาม  ASTM  D4057) 
          จ)  เกณฑ์การตัดสิน  ตัวอย่างน้ ามัน...ต้องเป็นไปตามข้อคุณลักษณะ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  จึงจะถือว่าน้ ามัน...รุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นี้ 
    10.1.3.5  การทดสอบ 
          ก)  ให้ใช้วิธีทดสอบท่ีก าหนดในมาตรฐานหรือวิธีอ่ืนใดที่ให้ผลเทียบเท่า  ใน
กรณีท่ีมีข้อโต้แย้งให้ใช้วิธี  ที่ก าหนดในมาตรฐานนี้ 
          ข)  หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  น้ ากลั่นและสารเคมีที่ใช้ต้องมีความ
บริสุทธิ์เหมาะสมส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
 

 
ภาพที่ 10.8  แสดงการก าหนดพ้ืนที่ในการเก็บเชื้อเพลิงอย่างปลอดภัย  

(ที่มา : http://www.pttplc.com) 
 
 10.1.4  ตัวอย่างการเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง 
  เนื่องจากน้ ามันดีเซลเป็นน้ ามันหนัก  ของแข็งจึงใช้เวลาพอสมควรในการตกตะกอน  
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงไม่ควรเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุน้ ามันดีเซลเป็นเวลา  2-3  วันก่อนที่จะเอา
น้ ามันออกจากภาชนะถังเก็บน้ ามันควรมีขนาดใหญ่ที่เพียงพอส าหรับการใช้งาน  ถังเก็บควรมีลักษณะ
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เป็นรูปทรงกระบอก  และควรวางไว้ในแนวระดับโดยให้มีความลาดชัน  40  มิลลิเมตรต่อเมตรของ
ความยาวจากข้อต่อทางออก  ข้อต่อทางออกควรจะต้องอยู่สูงจากก้นถังอย่างน้อย  75  มิลลิเมตร  
และถังเก็บควรติดตั้งวาล์วระบายตะกอนไว้ที่ก้นถังที่ทางด้านปลายต่ า  การระบายตะกอนและน้ าที่
สะสมในถังเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อรักษาให้น้ ามันเชื้อเพลิงสะอาด 

 
ภาพที่ 10.9  แสดงผังการวางถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงที่ถูกวิธี 

(ที่มา : วีระศักดิ์  มะโนน้อม, 2547: 222) 
 

 10.1.5  ปัจจัยส าคัญในการเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงที่ถูกต้อง   
     10.1.5.1  เก็บน้ ามันเชื้อเพลิงในถังเหล็กกล้า อย่าเก็บน้ ามันในถังอาบสังกะสี  เพราะ
สังกะสีจะท าปฏิกิริยากับน้ ามันดีเซลและท าให้เกิดตะกอนได้ 
     10.1.5.2  เมื่อเก็บน้ ามันอย่างถูกต้องภายใต้สภาวะเย็นและแห้ง  น้ ามันดีเซลมีอายุ
การเก็บประมาณ  12  เดือน  เมื่อจะเติมน้ ามันเชื้อเพลิงใหม่เข้าไปจะต้องถ่ายน้ ามันออกจากถังให้
หมดก่อน 
     10.1.5.3  ระบายตะกอนและน้ าที่ควบแน่นออกจากถังก่อนการเติมน้ ามัน 
     10.1.5.4  ติดตั้งเครื่องหมายตัวกรองเข้าในสายยางหรือท่อทางออกของถัง 
     10.1.5.5  หลังจากการเคลื่อนย้ายหรือเติมน้ ามัน  ควรปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลาหลาย
ชั่วโมงก่อนที่จะเอาน้ ามันเชื้อเพลิงออกมาใช้ 
     10.1.5.6  หลีกเลี่ยงการเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงเกรดหน้าร้อนไปใช้หน้าหนาว 
     10.1.5.7  การดูแลถังเก็บน้ ามันควรเก็บถังในที่มีหลังคาคลุมเพื่อไม่ให้ถูกแสงแดด
โดยตรง   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าร้อน  และพยายามให้มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้อยที่สุด   
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถท าให้อากาศที่มีความชื้นมากเข้าไปในถังได้ 
     10.1.5.8  เก็บถังให้พ้นจากพ้ืนและให้วางนอนลงโดยให้ช่องเติมอยู่ที่ต าแหน่ง 90 องศา 
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ภาพที่ 10.10  แสดงวิธีการจัดต าแหน่งของถังน้ ามันที่ก าลังใช้  

(ที่มา : วีระศักดิ์  มะโนน้อม, 2547: 223) 

  ปัญหาของการปนเปื้อนของน้ ามันเชื้อเพลิงโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นในถังเก็บ  โดยเฉพาะใน
ถังน้ ามันดีเซลเรือ  ซึ่งการปนเปื้อนเริ่มเมื่อจุลินทรีย์แบ่งตัวที่เขตรอยต่อระหว่างน้ าที่ ก้นถังและ
เชื้อเพลิงตามปกติแล้ว จุลินทรีย์เหล่านี้มีอยู่ในอากาศตลอดเวลา และเข้าไปในถังผ่านทางรูระบาย
หรือช่องเติม และไปท าให้เกิดเป็นชั้นของสาหร่าย จะเกิดขึ้นมากในบริเวณที่ซึ่งมีความชื้นมากใน
อากาศโดยรอบ เช่น บริเวณท่ีร้อนชื้นชายทะเล  ฯลฯ  จะเกิดมากในถังน้ ามันเรือ 
  เมื่อมีการเคลื่อนที่ของตัวรถหรือมีการรวบกวนจากการเติมน้ ามันลงถัง  สาหร่ายที่
เกิดขึ้นจะแตกและกระจายตัวออกจากกันในน้ ามันเชื้อเพลิง  และถูกน าไปโดยน้ ามันเชื้อเพลิง   
สาหร่ายจะเข้าไปท าให้เครื่องกรองน้ าเชื้อเพลิงอุดตันจนอาจท าให้เครื่องยนต์ดับเนื่องจากการขาด
น้ ามันเชื้อเพลิงได ้
  วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวมีอยู่  2  วิธี  คือ 
         ก)  ให้ถอดฝาปิดส าหรับตรวจสอบออก  และท าความสะอาดภายในของถัง 
         ข)  ใช้สารเคมีใส่เข้าในน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือไปฆ่าจุลินทรีย์ 

 
ภาพที่ 10.11  แสดงวิธีการจัดต าแหน่งการเก็บท่ีถูกต้อง  

(ที่มา : วีระศักดิ์  มะโนน้อม, 2547: 224) 
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 10.1.6  การดูแลรักษาระบบน้ ามันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต ์
     10.1.6.1  เติมน้ ามันเชื้อเพลิงหลังการใช้งานหรือเมื่อเลิกการท างานในแต่ละวัน     
จะช่วยป้องกันอากาศที่มีความชื้นเข้าไปในถังน้ ามัน 
     10.1.6.2  มีการระบายน้ าจากถังน้ ามันเชื้อเพลิงและเครื่องกรองสัปดาห์ละ  1  ครั้ง 
     10.1.6.3  เปลี่ยนเครื่องกรองน้ ามันเชื้อเพลิงตามระยะเวลาที่แนะน า 
     10.1.6.4  ให้มีอุปกรณ์กรองน้ ามันเชื้อเพลิงที่เพียงพอ เพื่อกรองน้ ามันเชื้อเพลิงได้
อย่างทั่วถึง 
 10.1.7  การท างานในอากาศหนาวของเครื่องจักร 
     10.1.7.1  เปลี่ยนน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่นเป็นเกรดที่ถูกต้องส าหรับการ
ท างานในฤดูหนาว 
     10.1.7.2  ป้องกันถังน้ ามันและอุปกรณ์ระบบน้ ามันเชื้อเพลิงด้วยการปิดครอบที่
เหมาะสม 
     10.1.7.3  เก็บเครื่องจักรในเวลากลางคืนควรมีที่คลุม 
     10.1.7.4  ถ้าเครื่องยนต์ไม่ติดเนื่องจากการขาดน้ ามันเชื้อเพลิง 
           ก)  เปลี่ยนเครื่องกรองน้ ามันเชื้อเพลิงใหม่ 
           ข)  อุ่นระบบน้ ามันเชื้อเพลิงด้วยน้ าร้อนหรือไอน้ าจากเครื่องท าความ
สะอาดด้วยไอน้ า การอุ่นนี้จะช่วยให้ผลึกไขในท่อน้ ามันละลาย 
  ค)  อาจใช้น้ ามันเตา  ซึ่งมีจุดหมอกต่ ากว่าน้ ามันดีเซล  20-25%  ผสมเข้า
กับน้ ามันดีเซล เพ่ือลดการแข็งตวัของไข 
 10.1.8  การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษาเชื้อเพลิง 
  การปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการเก็บรักษาเชื้อเพลิงเหลวมีหลักเกณฑ์ท่ีส าคัญดังนี้ 
     10.1.8.1  ต้องบรรจุอยู่ในถังเก็บที่มิดชิด 
   10.1.8.2  สถานที่เก็บเชื้อเพลิงต้องเป็นที่โล่ง  และต้องไม่ติดกับที่อยู่อาศัย 
     10.1.8.3  ควรมีอุปกรณ์ในการดับเพลิงส าหรับดับเพลิงจากน้ ามันโดยเฉพาะอยู่   
ใกล้ ๆ  ที่เก็บนั้น 
     10.1.8.4  มีสัญญาณบอกเหตุเตือนภัยไว้ใกล้ ๆ  ที่เก็บวัสดุเชื้อเพลิง 
     10.1.8.5  ควรมีเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นที่เก็บวัสดุเชื้อเพลิง 
     10.1.8.6  สถานที่ตั้งถังเก็บวัสดุเชื้อเพลิงห้ามไม่ให้มีการสุมไฟเข้าใกล้  โดยมีระยะห่าง
อย่างน้อย  50  เมตร 
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10.2  การเก็บรักษาและการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น 

  การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการน าไปใช้งาน เริ่มตั้งแต่การผลิต 
การบรรจุถัง  การขนส่งทุกขั้นตอน  การเก็บในคลังพัสดุ  ตลอดวิธีการน าเอา  ผลิตภัณฑ์ไปใช้  ซึ่งจะ
สิ้นสุดลงเมื่อผู้ใช้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นที่พอใจแล้ว การรับ การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์
หล่อลื่นประเภทที่บรรจุในถังโดยทั่ว ๆ ไป  คือ การรับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นในการขนย้ายควรมีแท่น  
หรือฐานส าหรับถังน้ าควรมีอุปกรณ์ในการช่วยยกถังลง  เช่น  รถยก  ฯลฯ  หรือมิฉะนั้นก็ควรมีแผ่น
กระดานส าหรับพาด จากนั้นให้ค่อย ๆ  กลิ้งถังลง อย่าผลักดันถังลงโดยไม่มีอะไรรองรับ ผู้รับผลิตภัณฑ์
ควรดูแลในขณะที่มีการขนถ่ายและตรวจดูความเรียบร้อยของถังก่อนลงชื่อรับ 
 10.2.1  การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์หล่อลื่น   
     10.2.1.1  เก็บไว้ในโรงเก็บ  ซึ่งมีหลังคาและฝากันแดดและฝนได้ดี 
     10.2.1.2  มีการระบายอากาศดีพอสมควร  ไม่ร้อนอบอ้าวเกินไป  ซึ่งจะท าให้น้ ามัน
เสื่อมคุณภาพได้ง่ายขึ้น 
     10.2.1.3  ควรจัดผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดให้เป็นสัดส่วนไม่ปนกัน  เพ่ือน าเข้าเก็บและน า
ออกมาใช้ได้สะดวก  เป็นการป้องกันไม่ให้น าน้ ามันผิดชนิดไปใช้ 
     10.2.1.4  ผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าเก็บก่อน  ควรน าออกมาใช้ก่อนตามล าดับ  (น้ ามันที่เก็บ
ไว้นานเกินไปอาจจะเสื่อมคุณภาพได้) 
     10.2.1.5  ควรมีการจัดท าบัญชีพัสดุ เพ่ือให้ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ชนิดใด จ านวนเท่าไร  
ใช้กับงานชนิดใดบ้าง  และควรจะมีการน าเข้าเมื่อไร 
     10.2.1.6  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือ
ป้องกันอุบติเหตุและการเกิดไฟไหม้ด้วย 

 
ภาพที่ 10.12  แสดงเปรียบเทียบการตั้งถังน้ ามันกลางแจ้งโดยไม่มีสิ่งปกคลุม 

(ที่มา : วีระศักดิ์  มะโนน้อม, 2547: 226) 
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     10.2.1.7  ถ้ามีความจ าเป็นต้องเก็บถังน้ ามันไว้กลางแจ้ง  ควรระวังการเก็บรักษาดังนี้ 
          ก)  ฝาถังต้องปิดแน่นสนิท  และคอยดูแลให้สะอาดอยู่เสมอ 
          ข)  ไม่ควรตั้งถังในแนวตั้งอย่างยิ่ง ถึงแม้ฝาจะปิดสนิทเพียงไรก็ตาม  
อากาศในถังยังมีโอกาสขยายตัวหรือหนีออกได้เมื่อถูกความร้อนจากแสงแดด  และตอนกลางคืน
อากาศในถังเย็นลง จะหดตัวและดูอากาศจากภายนอก รวมทั้งสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่นละออง  จะถูกดูด
ผ่านฝาถังเข้าไปในถัง  ท าให้น้ ามันเสื่อมคุณภาพได้ 
          ค)  ควรวางถังในแนวนอน  ปิดฝาถัง  ทั้ง  2  อัน  ที่อยู่กึ่งกลางแนวนอน  
จะช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปได้ง่าย  และความดันของน้ ามันเหนือถังฝาปิด  จะช่วยดันไม่ให้
อากาศภายนอกและสิ่งสกปรกเข้าไปในถังได้ 
          ง)  ควรดูแลฝาถังท าให้สะอาดอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เก็บอยู่  หรือเป็น
ที่ถ่ายน้ ามันออกใช้ 
          จ)  พ้ืนที่ใช้วางเก็บถังต้องไม่เปียกชื้น และชั้นล่างทั้ง  2  ด้าน  ควรมีท่อน
ไม้หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้กั้นไม่ให้ถังกลิ้ง  เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึน 
 

 
ภาพที่ 10.13  แสดงวิธีวางถังน้ ามันกลางแจ้งที่ถูกต้อง 

(ที่มา : วีระศักดิ์  มะโนน้อม, 2547: 227) 

 
 10.2.2  การใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอย่างปลอดภัย 
  โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไม่เป็นพิษ แต่การแตะต้องกับน้ ามันบ่อย ๆ และนาน ๆ  
อาจเกิดอาการผิวหนังอักเสบขึ้นได้  หรือถ้าหายใจเอาละอองน้ ามันเข้าไปมาก ๆ  อาจท าให้ปอด
ระคายเคืองอย่างไรก็ตาม  ถ้าปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังพอสมควร  ย่อมไม่มีปัญหาเหล่านี้
เกิดข้ึน  ข้อแนะน าที่ควรปฏิบัติมีดังนี้ 
     10.2.2.1  หลีกเลี่ยงการสัมผัสผลิตภัณฑ์หล่อลื่นโดยตรงหากไม่จ าเป็น 
     10.2.2.2  ถ้าจ าเป็นต้องสัมผัสผลิตภัณฑ์หล่อลื่น 
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          ก)  ไม่ควรใช้น้ ามันเบนซิน น้ ามันก๊าด น้ ามันดีเซล ทินเนอร์ หรือตัวท า
ละลายอ่ืน ๆ  ล้างมือเพราะสารพวกนี้จะไปละลายไขมันในผิวหนังออก ท าให้ผิวหนังแห้งแตก อาจ
กลายเป็นโรคผิวหนังได้ 
          ข)  การใช้สบู่หรือครีมส าหรับล้างมือ ล้างน้ ามันออกให้หมด (อย่าใช้ผงซักฟอก)  
และแปรงขนอ่อน ๆ  ขัดถูเบา ๆ  จะช่วยให้ล้างสะอาดและเร็วขึ้น 
     10.2.2.3   อย่าใส่เสื้อผ้าที่เปียกน้ ามัน  ควรน าไปซักให้สะอาดก่อนน ามาใช้ใหม่ 
     10.2.2.4  ใช้เศษผ้าที่สะอาดพอสมควรเช็ดน้ ามัน  อย่าใช้ซ้ าเพราะสกปรกมากแล้วไม่
ควรน ากลับมาใช้อีก 
     10.2.2.5  อย่าน ารองเท้าที่เปียกชุ่มด้วยน้ ามันมาใช้ 
     10.2.2.6  อย่าหายใจหรือสูดดมเอาละอองน้ ามันเข้าไป  ถ้าจ าเป็นควรใส่เครื่องกรอง
อากาศปิดจมูก 
     10.2.2.7  ถ้าน้ ามันหกเลอะเทอะให้รีบท าความสะอาด 
     10.2.2.8  อย่าทิ้งน้ ามันเครื่องที่ใช้แล้วลงบนพื้นดิน  หรือลงท่อระบายน้ าหรือลง
แม่น้ าล าคลองเพราะจะท าให้พื้นดิน  และแม่น้ าล าคลองเน่าเสีย 
 
 
สรุปสาระส าคัญ 
  การเก็บรักษาวัสดุเชื้อเพลิงถือว่ามีความส าคัญมาก เริ่มตั้งแต่การเก็บ การบรรจุ  และ
การน าไปใช้งานดังนั้น กฎหมายจึงได้มีก าหนดเกี่ยวกับสถานที่เก็บ อาคารบริการ เขตสถานีบริการ  
บริเวณอันตราย  ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป  โดยการออกกฎหมายกระทรวงก็เพื่อให้มีความ
ปลอดภัย  และป้องกันมิให้เกิดภยันตรายแก่ประชาชน  จึงมีข้อก าหนดในการเก็บเชื้อเพลิงแต่ละชนิด 
  การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเป็นสิ่งส าคัญ  ซึ่งมีผลต่อการน าไปใช้งาน  เริ่มตั้งแต่การผลิต 
การบรรจุถัง  การขนส่งทุกขั้นตอน  การเก็บในคลังพัสดุ  ตลอดวิธีการน าเอา  ผลิตภัณฑ์ไปใช้  ซึ่งจะ
สิ้นสุดลงเมื่อผู้ใช้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นที่พอใจแล้ว การรับ การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์
หล่อลื่นประเภทที่บรรจุในถังโดยทั่ว ๆ  ไป  คือ การรับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นในการขนย้ายควรมีแท่น  
หรือฐานส าหรับถังน้ าควรมีอุปกรณ์ในการช่วยยกถังลง  เช่น  รถยก  ฯลฯ  หรือมิฉะนั้นก็ควรมีแผ่น
กระดานส าหรับพาด จากนั้นให้ค่อย ๆ กลิ้งถังลง อย่าผลักดันถังลงโดยไม่มีอะไรรองรับ ผู้รับผลิตภัณฑ์
ควรดูแลในขณะที่มีการขนถ่ายและตรวจดูความเรียบร้อยของถังก่อนลงชื่อรับ 
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แบบฝึกหัด หน่วยท่ี 10  

เรื่อง  การเก็บรักษาเช้ือเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 
 

จงเติมค าหรือข้อความที่ถูกต้องลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ 
 1. ถ่านหินมีหลักเกณฑ์วิธีการเก็บท่ีส าคัญ คือ
 .......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 

2. ภาชนะบรรจุก๊าซ แบ่งออกเป็นกีช่นิด อะไรบ้าง   
 .......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 

3. วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดก๊าซรั่ว คือ 
.......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................... 
4. ป้ายเตือนการปฏิบัติเมื่อเกิดก๊าซรั่ว มีลักษณะหรือข้อก าหนดในการเขียนอย่างไร 
.......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................... 
5. เชื้อเพลิงเหลวมีหลักการเก็บโดยทั่วไปอย่างไร 

 .......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 
  6. ในอากาศหนาว ถ้าเครื่องยนต์ไม่ติดเนื่องจากการขาดน้ ามันเชื้อเพลิง มีวิธีการแก้ไขอย่างไร 

.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

 7. การรับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นในการขนย้ายควรปฏิบัติอย่างไร 
.......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

 8. ถ้ามีความจ าเป็นต้องเก็บผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไว้กลางแจ้งมีวิธีการอย่างไร 
...................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................... 
9. ถ้าจ าเป็นต้องสัมผัสผลิตภัณฑ์หล่อลื่นควรปฏิบัติอย่างไร 
.......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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10. ในการเก็บผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไว้กลางแจ้งเพราะเหตุใด ไม่ควรตั้งถังในแนวตั้ง 
 .......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

  
 
 

 

กิจกรรมท้ายบทเรียน 
หน่วยที่ 10  การเก็บรักษาเช้ือเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มละ  3 – 5  คน  และท ากิจกรรมดังนี้ 
 1. น าเสนอเก่ียวกับการเก็บรักษาเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นได้แก่ การเก็บรักษาวัสดุเชื้อเพลิง 
การเก็บรักษาและการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น 

2. น าเสนอหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ  5-10  นาที 

 
 

****************************************** 
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แบบประเมินผลกิจกรรมท้ายบทเรียน 
 

หน่วยที่ 10  การเก็บรักษาเช้ือเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 
 
หัวข้อกิจกรรม                                                                                                    ? 
ชื่อกลุ่ม                                                                                                             ? 
สมาชิกกลุ่ม  1.     . 2.                      . 
   3.     . 4.                      . 
   5.     . 6.                      . 
 
ล าดับที่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม ผลคะแนน หมายเหตุ 

1 การแบ่งหน้าที่ 10  ผลคะแนน 
ดี            = 9 – 10 
ปานกลาง  = 7 – 8 
พอใช้       = 4 – 6 
ปรับปรุง    = 1 – 3 

คะแนนเต็ม 

รวม 100 คะแนน  

 

2 การท างานเป็นทีม 10  
3 ความรับผิดชอบ 10  
4 ความถูกต้องเหมาะสมของกิจกรรม 10  
5 การแสดงความคิดเห็น 10  
6 ความพร้อมในการน าเสนอ 10  
7 บุคลิกในการน าเสนอ 10  
8 ความชัดเจนในการน าเสนอ 10  
9 การตอบข้อซักถาม 10  
10 การสรุปประเด็นส าคัญ 10  

รวมคะแนนที่ได้  
 
 
        ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 
              (                                    ) 
            ?          /              /           / 
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