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อุบตั เิ หตุถงั เก็บน้าํ มันเตาระเบิดและเกิด
เพลิงไหม ณ โรงงานผลิตอาหาร ทําใหมผี ไู ดรบั
บาดเจ็บและเสียชีวิต กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โดยสํานักเทคโนโลยีความปลอดภัยสงเจาหนาที่
กลุมวิศวกรรมเครื่องกลเขาตรวจสอบสถานที่
เกิ ดเหตุ เพื่ อวิ เคราะห หาสาเหตุ และผลการ
ตรวจสอบ สรุปไดดังนี้
ความสูญเสียตอชีวติ และทรัพยสนิ
มูลคาความเสียหายของทรัพยสนิ ประมาณ
10 ลานบาท มีผูเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 2 ศพ
และไดรับบาดเจ็บจํานวน 3 คน ถังน้ํามันเตา
มีทั้งหมด 4 ถัง ไดรับความเสียหายจากการ
ระเบิด 1 ถัง บุบชํารุด 1 ถัง สภาพความเสียหาย
เล็กนอยจํานวน 2 ถัง ถังกาซแอลพีจแี ตกระเบิด
1 ถัง บวมชํารุด 1 ถัง ถังออกซิเจนถูกไฟคลอก
ชํารุดจํานวน 4 ถัง เครือ่ งเชือ่ มไฟฟาไดรบั ความ
เสี ยหาย อาคารซ อมบํารุ งพร อมเครื่ องจั ก ร
อุปกรณ และปอมยามหนาโรงงานถูกไฟไหม
เสียหายทัง้ หมด อาคารทีต่ ดิ ตัง้ หมอน้าํ เสียหาย
บางสวน
ขอมูลเหตุการณกอ นเกิดอุบตั เิ หตุ
จากการสอบถามผูท เี่ กีย่ วของพบวา ฝาย
ซอมบํารุงตรวจพบลูกลอยบอกระดับน้ํามันใน
ถังน้าํ มันเตาหมายเลข 4 เกิดติดคาง ไมสามารถ
แสดงระดับปริมาณน้าํ มันในถังตามจริงได จึงให

ชางซอมบํารุงเขาทําการซอมแซมเพือ่ ใหลกู ลอย
ในถังน้ํามันเตาสามารถใชงานไดตามปกติซึ่ง
ในขณะที่ชางทั้งสามคนกําลังทํางานเพื่อแกไข
อยูนั้นไดเกิดเสียงดังคลายเสียงระเบิดขึ้นสอง
ครั้ งและเกิดเพลิงไหมอยางรุนแรงที่ ถังน้ํามัน
เตาและบริเวณใกลเคียงเปนพืน้ ทีป่ ระมาณ 400
ตารางเมตร
แนวทางการสอบสวนหาสาเหตุ
เมื่อพิจารณาจากองคประกอบของการ
ระเบิดและการเกิดอัคคีภยั ซึง่ ตองประกอบดวย

เชื้อเพลิง อากาศ และแหลงกําเนิดประกายไฟ
เชือ้ เพลิง น้าํ มันเตาในถังน้าํ มันเตา ปกติ
จะติดไฟยาก น้ํามั นเตาจะต องถู กทําใหร อน
จนถึงอุณหภูมทิ ตี่ ดิ ไฟและระเบิดไดัซงึ่ สูงกวา 60
องศาเซลเซียสขึน้ ไป สําหรับน้าํ มันเตาที่รวั่ ไหล
กระจายอยู ตามพื้ นเปนพื้ นที่ ประมาณ 400
ตารางเมตร จะติดไฟไดนา้ํ มันตองรอนจัดถึงจุด
ติดไฟหรือมีเปลวไฟจากเชื้อเพลิงอื่นมาเปนตัว
จุด กาซแอลพีจใี นถังอาจเกิดการรัว่ ไหลออกจาก
ถังผานสายสงกาซที่ ขาดหรือมีความรอนจาก
ภายนอกมาทําใหถังรอนจัดจนกาซรั่วผานลิ้น
นิรภัย หรือเกิดความดันสูงเกินจนถังระเบิด
ออกซิเจน การลุกไหมทั่วไปใชอากาศที่
อยูรอบตัวเราซึ่งมีออกซิเจนเปนองคประกอบ
ราว 21 % แตการเผาไหมแตละครั้งตองการ
ออกซิเจนประมาณ 16 % เทานั้น ดังนั้นจะ
เห็นวา เชือ้ เพลิงทุกชนิดทีอ่ ยูใ นบรรยากาศรอบ
ตัวเรานัน้ ถูกลอมรอบดวยออกซิเจนทีม่ ปี ริมาณ
เพียงพอสําหรับการเผาไหม ปริมาณออกซิเจน
ยิ่งมาก เชือ้ เพลิงก็ยิ่งติดไฟไดดขี ึ้น
แหลงกําเนิดประกายไฟ เปลวไฟอาจ
เกิ ดปรากฏการณ ไฟยอนกลั บ (Flashback)
ที่ หัวตัดกาซ การเกิดไฟลุกไหมหรือระเบิดที่
อุปกรณขณะทําการใชหวั ตัดกาซ การอารคของ
เครื่องเชื่อมไฟฟา การตัดดวยหัวตัดกาซ
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สภาพความเสียหาย

รองรอยการใชไฟตัด

การตรวจสอบสถานทีเ่ กิดเหตุ จากการ
ตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุพบวาถังน้าํ มันเตาหมายเลข
4 ผนังถังฉีกขาดตามรอยเชื่อมและกระเด็นตก
อยูที่พื้น ตัวถังหลุดตกลงมาจากขาตั้ง ตัวถังถูก
ไฟคลอก มีนา้ํ มันเตากระจายนองพืน้ ไหลไปลง
บอน้าํ เสียเปนบริเวณกวางประมาณ 400 ตาราง
เมตร และใกลๆ ถังน้ํามันเตา พบวามีถังกาซ
แอลพีจี จํานวน 2 ถัง ระเบิดไป 1 ถัง และมีถัง
ออกซิเจนถูกไฟคลอกจํานวน 4 ถัง
จากการตรวจสอบในที่ เกิ ด เหตุ อย าง
ละเอียดพบวา ทีฝ่ าชองคนลอดบนถังน้าํ มันเตา
มีนอ ตถูกถอดออกมาแลวจํานวน 2 ตัว แตนอ ต
บางตัวมีสภาพเกาจนเกิดสนิมล็อคแนน ทําให
ไมสามารถถอดนอตดวยประแจได และพบวา
มีน็อตตัวหนึ่งมีการหลอมละลายเวาแหวงเห็น
เปนรอยตัด แสดงวามีการใชเปลวไฟจากหัวตัด
กาซตัดน็อตออก
ขอสันนิษฐานสาเหตุทที่ าํ ใหถงั เก็บน้าํ มัน
เตาระเบิดจากการตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุและจาก
การสอบถามผูท ี่เกี่ยวของพอจะสรุปสาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุได 2 กรณีดังนี้
กรณีที่ 1 เกิดจากการใชหัวตัดกาซตัด
นอตตัวที่มีสนิมล็อคแนน ซึ่งการใชหัวกาซพน
เปลวไฟเพือ่ ตัดนอตทําใหคราบน้าํ มันเตาทีเ่ กาะ
ติดอยูต ามผิวถังดานในรอนจัดและระเหยเปนไอ
หรือควันผสมกับอากาศในสัดสวนที่ติดไฟหรือ
ระเบิดไดคือ ระหวาง LEL-UEL และเกิดการจุด
ระเบิดดวยความรอนจากเปลวไฟหรือผิวเหล็ก
ที่รอนแดง การจุดระเบิดของไอน้ํามันหรือควัน
น้ํามันในถังทําใหเกิดความดันสูงภายในถังจน
ชนะความเคนตามแนวรัศมี (Circumferential
Stress) ผนังถังจึงระเบิดฉีกขาดตามแนวเชื่อม
โดยรอบ น้ํามันในถังสวนหนึ่งพุงกระจายเขาสู

อาคารซอมบํารุง และเกิดการลุ กไหมรุ นแรง
จากสายกาซแอลพีจีและออกซิเจนที่ขาดทําให
เกิ ดการพ นเปลวไฟโหมลุ กไหมไปทั่ วบริ เวณ
น้าํ มันเตาทีร่ วั่ ไหลออกจากถังเกิดการติดไฟอยาง
รวดเร็ว และทําใหถังกาซระเบิดในเวลาตอมา
เนือ่ งจากเพลิงไดลุกไหมทว มบริเวณ และน้าํ มัน
ในถังเก็บน้ํามันเตาที่ 3 ซึ่งอยูติดกัน
น้ํ า มั นร อนขึ้ นและดั นออกมาทางท อ
ระบายลนออกมาเปนเชือ้ เพลิงใหเผาไหมอยาง
ตอเนื่อง จนทําใหเหล็กโครงสรางของถังยุบตัว
พังลงมา ไฟไดลุกลามไปยังอาคารที่อยูบริเวณ
ใกลเคียงอยางรวดเร็วตามทิศทางของน้ํามันที่

กระจายออกไปและทิศทางของกระแสลม จน
เปนเหตุใหมผี ไู ดรบั บาดเจ็บและเสียชีวติ รวมทัง้
ทรัพยสินเสียหาย
กรณีที่ 2 เกิดจากไฟยอนกลับเขาถังกาซ
ทําใหถงั กาซระเบิด ซึง่ จากการระเบิดของถังกาซ
ทําใหกา ซขยายตัวอยางรวดเร็วพรอมทัง้ เกิดการ
ลุกไหมอยางรุนแรงเผาไหมถงั เก็บน้าํ มันเตาทําให
ถังน้ํามันเตาระเบิดในเวลาตอมา และเพลิงลุก
ไหมนา้ํ มันอยางตอเนือ่ งเปนบริเวณกวางจนเปน
เหตุใหมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตดังกลาว
อันตรายทีเ่ กิดจากการเชือ่ ม/ตัดโลหะ
โดยใชกา ซ
หัวเชือ่ มกาซ (Torch) ถึงแมจะไดรบั การ
ออกแบบใหมีประสิทธิภาพดีเพียงใด แตก็ยังมี
ความเปนอันตรายในตัวของมันเอง กลาวคือ
อาจเกิดปรากฏการณไฟยอนกลับ (Flashback)
ที่ หั วเชื่ อมก าซ การเกิ ดไฟลุ กไหม หรื อการ
ระเบิดที่ Torch การระเบิดของสายกาซ หรือสาย
ออกซิเจน หรือการระเบิดที่ Regulators และ
รุนแรงทีส่ ดุ คือการระเบิดทีถ่ งั ออกซิเจนหรือถัง
กาซลวนแตมสี าเหตุมาจากการเกิดปรากฏการณ
ไฟยอนกลับ (Flashback) ทั้งสิ้น
ไฟยอนกลับเกิดขึน้ ไดจากการเสียสมดุล
ระหวางแรงดันกาซที่ พุ งออกมากับเปลวไฟที่
เผาไหมกาซในขณะทํางาน เกิดเปลวไฟยอน
กลับเขาถังกาซ เปนเหตุใหถังกาซระเบิด ทั้งนี้
การเสียสมดุลระหวางแรงดันกาซมี 2 สาเหตุคอื
1. แรงดันกาซมากกวาออกซิเจน ถา
ปรับก าซให มีแรงดันสู งๆ เปลวไฟจะถู กผลัก
ออกจากหัวตัดเชื่อมกาซ กรณีนี้อาจจะไมเกิด
อันตรายแตเปลวไฟจะดับลงไป
2. แรงดันกาซลดลงอยางเฉียบพลัน
ถาแรงดันกาซลดลงอยางฉับพลันจนเปลวไฟยอน
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เขาภายในระบบซึ่งผลของมันอาจจะทําใหเกิด
เสียงดังเหมือนลูกโปงแตก หรือถาเปลวไฟยอน
กลับเขาไปถึงดามตัด สายเชื่อม หรือถังกาซก็
อาจเกิดการระเบิดเปนอันตรายถึงขัน้ เสียอวัยวะ
บาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได
มาตรการปองกันสําหรับกรณีที่ 1
1. มาตรการในการป องกั นเพลิ งไหม
กรณีถงั น้าํ มัน หามทําใหเกิดความรอนจากการ
ตัด/การเชื่ อมสวนใดๆ ของภาชนะบรรจุเชื้ อ
เพลิง พรอมกับควบคุมแหลงกําเนิดความรอน
หรือประกายไฟ ในขณะทีถ่ งั น้าํ มันยังมีเชือ้ เพลิง
หรือยังปนเปอนเชื้อเพลิงอยู
2. มาตรการในการปองกันเหตุเพลิงไหม
ถังเก็บน้าํ มันทีม่ คี วามปลอดภัยสามารถทําการตัด
หรือเชือ่ มไดตอ งเปนถังเก็บน้าํ มันทีไ่ ดรบั การลาง
ทําความสะอาด (Cleaning) ระบายไอระเหย
ของน้าํ มัน (Purging) และตรวจวัดไอระเหยของ
น้ํามัน (Testing) ที่อาจตกคางอยูโ ดยเครือ่ งวัด
(Combustible Gas Detector) ครบทุกขั้นตอน
อยางถูกตองและคาไอระเหยของน้าํ มันทีต่ รวจวัด
ไดตองเปน 0% Lower Explosive Limit (LEL)
ซึง่ เปนคาทีร่ ะบุถงึ ปริมาณไอระเหยของเชือ้ เพลิง
ขั้นต่ําที่สามารถทําใหเกิดการระเบิดได
มาตรการปองกันสําหรับกรณีที่ 2
สามารถทําได โ ดยการติ ดตั้ ง อุ ป กรณ
ปองกันการไหลยอนกลับของกาซ (Flashback
arrestors) เพื่อทําหนาที่ปองกันการไหลกลับ
ของกาซซึ่งเปนสาเหตุในการเกิดไฟยอนกลับ
ซึ่งมีเครื่องมือ อุปกรณ ดังตอไปนี้
1. Flashback arrestor ปองกันไฟยอน
กลับ ซึง่ เปนสาเหตุในการเกิดอุบตั เิ หตุทรี่ นุ แรง
มีทั้งแบบติดตั้งที่หัวตัด/เชื่อมกาซ ติดตั้งที่สาย
และติดตั้งที่อุปกรณความดัน (Regulator)
2. Torch-mounted flashback arrestor
เปนอุปกรณปองกันไฟยอนกลับสําหรับติดตั้ง
ที่หัวตัด/เชื่อมกาซ ทําหนาที่ 2 อยาง คือ หยุด
เปลวไฟที่ ยอนกลับ และหยุดกาซที่ ยอนกลับ
ดวยระบบวาลวกันยอนที่ติดตั้งภายใน
3. Hose-mounted flashback อุปกรณ
ปองกันไฟยอนกลับแบบติดตั้งที่สาย มีระบบ
การทํางานคล ายกั บ แบบ Torch-mounted
flashback arrestor ใชตดิ ตัง้ ทีส่ ายกาซใกลหวั ตัด
4. Regulator-mounted flashback
arrestors อุ ปกรณ ป องกั นไฟย อนกลั บชนิ ด
ติดตั้งที่อุปกรณปรับความดัน ติดตั้งที่ทางออก
ของกาซที่อุปกรณปรับความดัน ทั้งในสวนของ

ภาพแสดงอุปกรณปองกันไฟยอนกลับ

หัวเชื่อมกาซ
(Torch)

อุปกรณปอ งกันไฟยอนกลับ
(Flashback Arrestors)

อุปกรณปอ งกันไฟยอนกลับ
(Flashback Arrestors)

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ออกซิเจนและกาซเชื้อเพลิง
ขอเสนอแนะ
1. หามทําใหเกิดความรอนจากการตัด
การเชื่อมที่สวนใดๆ ของภาชนะบรรจุเชื้อเพลิง
2. ตองมีความรู และตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการทํางาน
3. ตอ งจัดใหมกี ารสวมใสอปุ กรณปอ งกัน
อันตรายสวนบุคคล
4. ติ ดตั้ งอุ ปกรณป องกั นไฟยอนกลั บ
(Flashback Arrestors) ที่อุปกรณที่ใชสําหรับ
เชือ่ มกาซ (Gas Welding Equipment) ทุกตัว และ
ตรวจสอบสภาพใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ
5. เลือกใช Flashback Arrestors ทีม่ กี าร
ออกแบบและสรางตามมาตรฐาน
6. ตรวจสอบและทดสอบสภาพการทํางาน
ของ Flashback Arrestors ตามระยะเวลาที่
ผูผลิตกําหนด หรืออยางนอยปละ 1 ครั้ง
7. Flashback Arrestors ทีผ่ า นการใชงาน
ตองเปลีย่ นใหมอยางนอยทุกๆ 5 ป อยางไรก็ดี
ถึงแมมีการติดตั้ง Flashback Arrestors ที่ Gas
Welding Equipment แลวก็ตาม ผูปฏิบัติงานยัง
คงตองปฏิบตั ติ ามกฎขอบังคับการเชือ่ มกาซอยาง
ปลอดภัย (Work Instruction) โดยเครงครัด
8. ควรจัดใหมีขอ กําหนดใหผปู ฏิบตั ิงาน
ต อ งดําเนิ น การขออนุ ญ าตก อ นปฏิ บั ติ ง าน
(Work permit) ในบริเวณพืน้ ทีท่ าํ งานเชือ่ ม ตัด
โลหะ เพือ่ ใหดาํ เนินการตามขัน้ ตอนและใหเกิด
ความปลอดภัยและมีผรู บั ผิดชอบความปลอดภัย
เฝาระวังในการทํางาน
9. การเชื่ อมหรื อตั ดภาชนะบรรจุสาร
ไวไฟหรือกาซทุกครัง้ ตองถายและลางทําความ
สะอาด สารไวไฟ หรือกาซทีต่ กคางอยูใ นภาชนะ
แลวทําการระบายอากาศภายในภาชนะจนแนใจ

วาไมมีสารไวไฟหรือกาซตกคาง หรือตองเปน
0% ของขีดจํากัดลางของชวงการติดไฟ (Lower
Explosive Limit) แลวเทานัน้ จึงทําการเชือ่ มได
10. ในบริเวณทีม่ กี ารเชือ่ มตัดจะตองจัด
ใหมีอุปกรณดับเพลิงติดตั้งไวใกลบริเวณพื้นที่
ทํางานใหเพียงพอ และสามารถหยิบใชไดโดย
สะดวกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
11. หามสลับสายลมกับสายกาซอยาง
เด็ดขาด เพราะอาจทําใหเกิดการระเบิดได
12. ควรตรวจสอบสายลมและสายกาซ
รวมทั้งอุปกรณปองกันไฟยอนกลับ(Flashback
Arrestors) ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
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