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น้าํมันเปนพลังงานท่ีเปนปจจยัหลักสาํหรับ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนสง และการใชใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับประเทศไทยมีโรงกล่ัน
น้ํามันอยูในกรุงเทพมหานคร จังหวัดระยอง
และชลบรีุ โดยปจจบุนัมีการขนสงน้าํมันสงไปยงั
คลังน้าํมันในภูมิภาคท้ังการขนสงทางเรือ ระบบ
การขนสงทางทอและทางรถไฟ และขนสงตอไป
ยังสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรมโดย
รถขนสงน้ํามัน ซึ่งมีความเสี่ยงจากรถขนสง
น้ํามันเกิดอุบัติเหตุอาจทําใหน้ํามันร่ัวไหลและ
เกิดเพลิงไหมทําใหเกิดการสูญเสียท้ังชีวิตและ
ทรัพยสิน ดังนั้นถังขนสงน้ํามัน ระบบทอและ
อุปกรณจึงตองมีการออกแบบและสรางใหเปน
ไปตามมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งจะชวยลด
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน

ในการกํากับดูแลของภาครัฐดานความ
ปลอดภัยในปจจุบัน มีพระราชบัญญัติควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542[1] แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้ อเพลิง
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550[2] และตอมาไดมีกฎ
กระทรวงกาํหนดหลักเกณฑ วิธกีาร และเงือ่นไข
เกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคา
ธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2556[3] กําหนดใหถังขนสง
น้าํมันซึง่ใชขนสงน้าํมันดิบ น้าํมันเบนซนิ น้าํมัน
เชื้อเพลิงสําหรับเคร่ืองบิน น้ํามันกาด น้ํามัน
ดีเซล น้าํมันเตา และน้าํมันหลอล่ืน ความจเุกนิ
500 ลิตรข้ึนไป ท่ีตรึงไวกับโครงรถหรือท่ีสราง
เขาไวดวยกนักบัตัวรถเปนกจิการควบคุมซึง่ตอง
ขอรับใบอนญุาตโดยตองปฏิบติัตามกฎกระทรวง

การขนสงน้าํมันโดยถงัขนสงน้าํมันพ.ศ. 2558[4]

1. บทนํา
ท่ีผานมากรมธรุกจิพลังงานไดรวบรวมสถติ ิ

การเกดิอุบติัเหตุรถขนสงน้าํมันท่ีมีน้าํมันร่ัวไหล
เพลิงไหม หรือเกิดการเสียชีวิตตามตารางท่ี  1
ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีจะตองออกมาตรการ
เพือ่ใหการขนสงน้าํมันมีความปลอดภัยเปนไป
ตามมาตรฐานสากล

การเกิดอุบัติเหตุรถขนสงน้ํามันมีปจจัย
หลายสาเหตุ เชน การขับข่ีของพนักงานขับรถ
สภาพถนน การจราจร รวมถงึการบาํรุงรักษาตัว
รถและถังขนสงน้ํามัน นอกจากความเสียหาย
จากการเฉ่ียวชนท่ีเกิดข้ึนแลว หากเหตุรุนแรง
จนทําใหน้ํามันร่ัวไหลอาจทําใหเกิดเพลิงไหม
ประเด็นสําคัญจุดหนึ่งคือมีชาวบานนําภาชนะ
ไปรองน้ํามันท่ีร่ัวไหลจากถังขนสงน้ํามันท่ีเกิด

อุบัติเหตุเพื่อนําไปใช ซึ่งอาจเกิดเพลิงไหมจาก
การกระทําดังกลาวได

การเกิดเพลิงไหมรถขนสงน้ํามันมีองค
ประกอบเชนเดียวกับการเกิดเพลิงอ่ืนๆ คือ
เชือ้เพลิง ออกซเิจน และประกายไฟการปองกนั
ไมใหน้ํามันร่ัวไหลจึงเปนการปองกันการเกิด
เพลิงไหม

ซึง่สาเหตุของการร่ัวไหลมักจะมาจากถงั
แตกหรือฉีกขาดจากการเฉ่ียวชนหรือพลิกควํ่า
และการร่ัวจากอุปกรณของถงัขนสงน้าํมันท่ีไมได

ไชยฤทธิ์ คงศักด์ิไพบูลยรถบรรทุกนํ้ามันพลิกคว่ําและเกิดไฟไหมท่ี จ.จันทบุรี (30 พฤษภาคม 2559)

อุบัติเหตุรถขนสงนํ้ามันพลกิคว่ํามีนํ้ามันรัว่ไหล จ.ปทมุธานี (มีนาคม 2557)

ป พ.ศ. 2554 2555 2556 2557 2558 

จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ 9 18 31 16 25 

จํานวนผูบาดเจ็บ 5 6 37 19 10 

จํานวนผูเสียชีวิต 4 3 8 5 3 

 

ตารางที่ 1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุรถขนสงน้ํามัน

นํ้ามันรั่วไหลจากฝาชองเติมนํ้ามัน จ.สมุทรสาคร (กรกฎาคม 2558)

อุบัติเหตุรถขนสงนํ้ามันมีนํ้ามันรัว่ไหล จ.ฉะเชิงเทรา (ธันวาคม 2552)

โดย ไชยฤทธิ์  คงศักดิ์ไพบูลย สก. 1662 ผู อํานวยการสวนรถขนสง สํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ้ามัน กรมธุรกิจพลังงาน
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มาตรฐานหรือขาดการบาํรุงรักษา ดังนัน้ ถงัขนสง
น้าํมันและอุปกรณท่ีเปนไปตามมาตรฐานจะชวย
ปองกนัความเสยีหายท้ังจากการใชงานและเม่ือ
เกดิอุบติัเหตุ

กรมธรุกจิพลังงานจงึไดอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2542[1] ยกรางกฎกระทรวงดานมาตรฐานความ
ปลอดภัยถงัขนสงน้าํมันโดยอางอิงตามมาตรฐาน
ของสมาคมปองกนัอัคคีภัยแหงชาติสหรัฐอเมริกา
(Nation Fire Protection Association: NFPA)
หมายเลข 385 มาตรฐานถงัขนสงสารไวไฟและ
สารติดไฟ (NFPA 385 Standard for Tank
Vehicles for Flammable and Combustible
Liquids)[5] และไดพิจารณาตามท่ีมีพันธกรณี
ระหวางประเทศกาํหนดใหประเทศไทยตองอนวัุติ
กฎหมายเพื่อรองรับการขนสงสินคาอันตราย
ตามมาตรฐานสากลอยางเปนระบบตามพธิสีาร
ฉบบัท่ี 9 ตามกรอบขอตกลงอาเซยีนวาดวยการ
อํานวยความสะดวกในการขนสงสนิคาผานแดน
(ASEAN Framework Agreement on the
Facilitation of Goods in Transit)[6] และความ
ตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนภูุมิภาค
ลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Sub-region
Cross-Border Transport Agreement: GMS-
CBTA)[7] ซึ่งกําหนดใหประเทศสมาชิกนําวิธี
การตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตราย
ขององคการสหประชาชาติ (United Nations
Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods, UN Recommendations)[8]

และขอตกลงรวมกับ การขนสงสินคาอันตราย
ผานแดนทางถนนของกลุมประชาคมเศรษฐกจิ
ยุโรป (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by
Road, ADR)[9] มาใชในสวนท่ีเกีย่วกบับรรจภัุณฑ 
การติดฉลากสนิคาอันตราย การทําเคร่ืองหมาย
บนตัวรถ การขนถายเคล่ือนยาย การจดัวาง การ
ผูกยึด เอกสารกํากับการขนสงและการสําแดง
การอบรมผู ประจํารถ ขอควรระวังเกี่ ยวกับ

การเกิดเพลิงไหมหรือการระเบิด ซึง่ขอกาํหนด
ดังกลาวไดจัดทําเปนภาษาไทย คือ ขอกําหนด
การขนสงสินคาอันตรายทางถนนของประเทศ
ไทย (Thai Provision volume 2, TP2)[10]

และในปจจบุนัรางดังกลาวไดประกาศใช
เปนกฎกระทรวงการขนสงนํ้ามนัโดยถงัขนสงนํ้ามนั
พ.ศ. 2558 ซึง่ประกาศในราชกจิจานเุบกษาเม่ือ
29 เมษายน พ.ศ. 2559 และมีผลบงัคับใชเม่ือ
พนกําหนด 180 วัน นับจากวันประกาศ

2. การออกแบบถงัขนสงน้าํมนั
จากกฎกระทรวงการขนสงน้าํมันโดยถัง

ขนสงน้ํามัน พ.ศ. 2558 มีขอกําหนดในการ
ออกแบบท่ีสําคัญคือ

2.1 น้าํหนกับรรทกุ
ถังขนสงน้ํามันและอุปกรณยึดถังตอง

สามารถรับแรงท่ีเกิดข้ึนจากน้ําหนักถังขนสง
น้ํามันและน้ําหนักบรรทุกสูงสุด ดังนี้

 2 เทาของน้ําหนักถั งรวมน้ําหนัก
บรรทุกในทิศทางการเคล่ือนท่ี

 1 เทาของน้ําหนักถั งรวมน้ําหนัก
บรรทุกในทิศทางต้ังฉากกบัทิศทางการเคล่ือนท่ี

 1 เทาของน้ําหนักถั งรวมน้ําหนัก
บรรทุกในทิศทางแนวด่ิงข้ึน

 2 เทาของน้ําหนักถั งรวมน้ําหนัก
บรรทุกในทิศทางแนวด่ิงลง

2.2 วสัดทุีใ่ชทําถงัขนสงน้าํมนั
วัสดุท่ีใชทําถงัขนสงน้าํมันตองมีคุณสมบติั

ดังตอไปนี้
 เปนเหล็กกลาละมุน (Mild Steel) หรือ

เหล็กกลาผสมตํ่าความแข็งแรงสงู (High Strength
Low Alloy Steel) หรือเหล็กกลาไรสนมิ (Austenitic
Stainless Steel) ซึ่งมีคุณสมบัติทางกลไมนอย
กวาคาตามท่ีกําหนดไวในตารางท่ี 2 หรือ

โดยท่ี
e  = ความหนาของผนังถัง (mm)
PT = ความดันทดสอบ MPa (ไมนอยกวา

3 psi, 0.021 MPa)
PC = ความดันออกแบบ MPa  (3 psi,

0.021 MPa)
D = เสนผานศูนยกลางภายในของถัง

(mm)

σ = ความเคนอนุญาต (N/mm2 )
λ = คาสัมประสิทธ์ิการเชื่อม มีคาไมเกนิ 1
ท้ังนี ้ถงัขนสงน้าํมันท่ีมีหนาตัดรูปวงกลม

ซึ่งทําจากเหล็กกลาละมุน และมีเสนผานศูนย
กลางไมเกนิ 1.80 เมตร ผนงัถงัตองมีความหนา
ไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร หากเสนผานศูนย
กลางเกิน 1.80 เมตร ผนังตองมีความหนา
ไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร

ถงัขนสงน้าํมันท่ีทําจากวัสดุอ่ืนใหใชความ
หนาเทียบเทาจากสตูรของ ADR Chapter 6.8[9]

ดังนี้

โดยท่ี
e1 = ความหนาของผนังถังท่ี ทําจาก

วัสดุอ่ืน (mm)
e0 = ความหนาของผนังถังท่ี ทําจาก

เหล็ก กลาละมุน (mm)
Rm1 = Ultimate strength ของวัสดุอ่ืน

(N/mm2 )
A1 = Elongation ของวัสดุอ่ืน %
สาํหรับถงัขนสงน้าํมันท่ีมีหนาตัดไมเปน

รูปวงกลม เชน วงรีหรือรูปกลอง ความหนาของ
ผนังถังอยางนอยตองเทากับถังท่ีมีหนาตัดรูป

นํ้ามันรัว่ไหลจากถงัแตกจากการเฉีย่วชน จ.กาแพงเพชร (สงิหาคม 2558)

ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางกลของเหล็กกลา
คุณสมบัต ิ Mild Steel High Strength Low Alloy Steel Austenitic Stainless Steel 

Yield strength  170 MPa 310 MPa 170 MPa 

Ultimate strength 310 MPa 410 MPa 480 MPa 

Elongation, 2 in. samples  20 % 25 % 30 % 

 ท่ีมา NFPA 385[5]กกลา
 อะลมิูเนยีมผสมซ่ึงมีคณุสมบตัท่ีิเหมาะสม

สําหรับการเชื่อมตามมาตรฐาน ASTM B209,
Specification for Aluminum and Aluminum-
Alloy Sheet and Plate[11] หรือ เทียบเทา

2.3 ความหนาของผนงัถงัขนสงน้าํมนั
ความหนาของผนงัถงัตองไมนอยกวาคา

ท่ีไดจากสูตรของ ADR Chapter 6.8[9] ดังนี้

วงกลมท่ีมีพื้นท่ีเทากัน โดยมีรัศมีโคงของถัง
ดานขางตองไมเกนิ 2 เมตร และรัศมีโคงของถงั
ดานบนและลางไมเกิน 3 เมตร

สาํหรับถงัขนสงน้าํมันท่ีมีการติดต้ังอุปกรณ
ท่ีชวยเสริมความแข็งแรง ไดแก แผนกั้นชอง
(Bulkhead) ซึ่งใชแบงถังออกเปนหลายชอง
สําหรับบรรจุน้ํามันตางชนิด และแผนตอง
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(Baffle) ซึง่ทําหนาท่ีชะลอการไหลของของเหลว
เพือ่ลดแรงกระแทกหรือแหวนเสริมความแข็งแรง
(Ring Stiffener) หากระยะหางระหวางอุปกรณ
เสริมความแข็งแรงท่ีอยูใกลกันไมเกิน 1.75
เมตร หรือความจุระหวางแผนกั้นชองหรือ
แผนตองไมเกิน 7,500 ลิตร ใหลดความหนา
ของผนงัถงัขนสงน้าํมันไดตามตารางท่ี 3

อะลูมิเนียม-แมกนีเซียม
3. การปองกันความเสียหายจากอุบัติเหตุ
3.1 การปองกันถงั
 ระยะหางตามแนวราบระหวางผนัง

ดานหลังหองคนขับกับผนังถังสวนท่ีใกลท่ีสุด
ตองไมนอยกวา 15 เซนติเมตร

 ระยะหางตามแนวราบระหวางผนงัถงั
และอุปกรณกับทอไอเสียตองไมนอยกวา 7.5
เซนติเมตร

 รถขนสงน้ํามันตองติดต้ังกันชนดาน
ทายท่ีทนตอแรงกระแทกอยางเพียงพอตลอด
แนวความกวางของถัง ระยะหางระหวางผนงัถงั
และอุปกรณกบัผวิดานในของกนัชนตองไมนอย
กวา 10 เซนติเมตร

 โกรงปองกันของรถขนสงน้ํามันกรณี
รถพลิกควํ่า (Overturn Protection) ตองมีความ
สูงมากกวาความสูงของฝาปดเปดชองสําหรับ
คนลง (Manhole) และฝาปดเปดชองเติมน้าํมัน
(Fill Opening) และตองสามารถรับแรงในแนวด่ิง
ไดไมนอยกวา 2 เทาของน้าํหนกัรถรวมน้าํหนกั
บรรทุก และรับแรงในแนวราบไดไมนอยกวา ½
ของน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก

การติดต้ังอุปกรณกบัถงัตองติดต้ังอุปกรณ
บนแผนเหล็กรองรับ (Pad) แลวจึงเชื่อมแผน
เหล็กรองรับติดกบัถังขนสงน้าํมันโดยรอบแผน
เหล็กตองมีความหนาไมนอยกวาผนงัถงัและตอง
มีขนาดกวางกวาอุปกรณอยางนอย 5 เซนติเมตร
และตองทําการลบมุมมนหรือมีรูปรางท่ีไมทําให
เกิดจุดรวมแรงเคน (Stress Concentration)
ยกเวนอุปกรณรัดทอรอยสายไฟ อุปกรณรัด
สายเบรก หรืออุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีมีน้ําหนักเบา
และมีความหนาไมเกินรอยละ 72 ของความ
หนาของผนังถัง สามารถติดต้ังเขากับถัง หาก

                       ภาพแสดงแผนกั้นชอง (bulkhead) แผนตอง (baffle)

ตารางท่ี 3 ความหนาของผนังถงัทาดวยเหลก็กลาหรอือะลมิูเนียมผสมท่ีมีการตดิตัง้อุปกรณเสรมิความแขง็แรง

ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางกลของเหล็กกลา

  
วัสดุ 

เสนผานศูนยกลางของผนังถัง 

≤1.80m >1.80m 

ความหนาของ

ผนังถัง 

Austenitic Stainless Steel 2.5mm 3.0mm 

Mild Steel/High Strength Low Alloy Steel 3.0mm 4.0mm 

Aluminum Alloy 4.0mm 5.0mm 

 

 
วัสดุ 

รัศมีความโคงสูงสุดของถัง m 

≤2.0 2.0-3.0 

ความจุของถังขนสงน้ํามันหรือหองของถังขนสงน้ํามัน (ลิตร) 

≤5,000 ≤3,500 >3,500 ≤5,000 

ความหนาของผนังถัง 

Austenitic Stainless Steel 2.5 mm 2.5 mm 3.0 mm 

Mild Steel /High Strength 

Low Alloy Steel 
3.0 mm 3.0 mm 4.0 mm 

Aluminum Alloy 4.0 mm 4.0 mm 5.0 mm 

 

ท่ีมา ADR [9]

ท่ีมา ADR [8]

สําหรับถังขนสงน้ํามันท่ีมีรัศมีความโคง
ของถังไมเกิน 3 เมตร และเปนถังขนสงน้ํามัน
ท่ีมีความจไุมเกนิ 5,000 ลิตร หรือเปนถงัขนสง
น้ํามันท่ีแบงเปนชองท่ีมีความจุไมเกิน 5,000
ลิตร ใหลดความหนาของผนังถังขนสงน้ํามัน
ไดตามตารางท่ี 4

2.4 อปุกรณเสรมิความแขง็แรง
 แผนกัน้ชอง (Bulkhead) และแผนตอง

(Baffle) ตองมีความหนาไมนอยกวาผนังถัง มี
รูปทรงเปนจานโคงโดยมีความลึกไมนอยกวา
10 เซนติเมตร หรือทําใหเปนลูกฟกู หรือมีการ
เสริมความแข็งแรง แผนตองตองมีพืน้ท่ีไมนอย

กวารอยละ 70 ของพืน้ท่ีหนาตัดของถัง
 หนาตัดแนวด่ิงของแหวนเสริมความ

แข็งแรง (Ring Stiffener) ท่ีตอกับผนังถังตอง
มีโมดูลัสของหนาตัด (sectionmodulus) อยาง
นอย 10 ลูกบาศกเซนติเมตร

 การเชื่อมถังแผนกั้นชองและแผนตอง
ใหใชวิธีการเชื่อมดวยไฟฟา ความแข็งแรงของ

รอยเชื่อมตองไมนอยกวา 85% ถังท่ีทําดวย
อะลูมิเนียมผสมตองเชื่อมโดยมีกาซเฉ่ือยคลุม
(Inert Gas Arc Welding) โดยใชลวดเชื่อมชนิด

ไมทําใหถงัเสยีรูปทรงเม่ืออุปกรณชาํรุดเสยีหาย
3.2 การปองกันระบบทอน้าํมนั
 ตองมีการติดต้ังอุปกรณปองกนั (Guard)

                      ภาพโครงสรางถังขนสงนามันขนาด 20,000 ลิตร
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ยดึติดกบัโครงรถเพือ่ปองกนัระบบทอน้าํมัน
ไมใหเกิดความเสียหายในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

 ภายใตน้ําหนักถังรวมน้ําหนักบรรทุก
สูงสดุถังและอุปกรณตองสูงจากระดับพื้นดิน 4
เซนติเมตรตอระยะหางระหวางเพลาลอท่ีประชดิ
กันทุก 1 เมตร ท้ังนี้ ถังและอุปกรณตองสูงจาก
ระดับพื้นไมนอยกวา 30 เซนติเมตร

 แบตเตอร่ีตองติดต้ังอยูดานตรงขาม
กับดานท่ีติดต้ังทอจายน้ํามัน ข้ัวแบตเตอร่ีตอง
หุมดวยวัสดุท่ีเปนฉนวนไฟฟา หรือครอบดวย
ฝาครอบกลองแบตเตอร่ีท่ีเปนฉนวนไฟฟา ถา
แบตเตอร่ีไมไดติดต้ังอยูภายในหองเคร่ืองยนต
ตองติดต้ังในตําแหนงท่ีมีการระบายอากาศได

 เคร่ืองสูบน้ํามันท่ีใชในการรับหรือ
จายน้าํมันตองเปนมีระบบปองกนัมิใหความดัน
เกินกวาความดันออกแบบ ในกรณีท่ีใชเคร่ือง
สบูน้าํมันท่ีขับเคล่ือนดวยมอเตอรไฟฟาตองเปน
ชนิดปองกนัการระเบิด

 การบรรจุน้ํามันเพื่อขนสงใหบรรจุได
ไมเกินรอยละ 97 ของความจุแตละชองเพื่อให
มีท่ีวางสําหรับการขยายตัวของน้ํามัน ซึ่งตองมี
ปริมาตรไมนอยกวา 227 ลิตร[12]

4. อปุกรณความปลอดภยั
4.1 ฝาปดชองเตมิน้าํมนัและชองคนลง
ถังขนสงน้ํามันแตละชองท่ีมีความจุเกิน

9,500 ลิตร ตองมีชองคนลง (Manhole) ขนาด
กวางยาวไมนอยกวา 280 x 380 มิลลิเมตร ชอง
เติมน้าํมันและชองคนลงตองสามารถปดไดสนทิ
และสามารถรับแรงอันเกดิจากความดันภายใน
ถังไดไมนอยกวา 62 KPa โดยไมเสียรูปทรง

4.2 อปุกรณนริภยัระบายความดนัและ
สญุญากาศ

 ถงัขนสงน้าํมันแตละชองตองมีอุปกรณ
นริภัยระบายความดันและสญุญากาศขนาดพืน้ท่ี
หนาตัดไมนอยกวา 2.84 ตารางเซนติเมตร และ
สามารถปองกันน้าํมันร่ัวไหลในกรณท่ีีรถขนสง

น้ํามันพลิกควํ่า ดังนี้
 ถงัขนสงน้าํมันท่ีมีการเติมน้าํมันเหนอื

ถงั (Top Loading) ตองออกแบบใหอุปกรณนริภัย
ระบายความดันและสุญญากาศ เปดระบายท่ี
ความดันไมเกิน 6.9 KPa และสุญญากาศไม
เกนิ 2.55 KPa

 ถังขนสงน้ํามันชนิดท่ีมีการเติมน้าํมัน
ใตถัง (Bottom Loading) หรือถังขนสงน้ํามันท่ี
ตองปดฝาถงัขณะท่ีมีการรับหรือการจายน้าํมัน
ตองออกแบบใหอุปกรณนริภัยระบายความดันและ
สุญญากาศเปดระบายท่ีความดันไมเกิน 20.7
kPa และสุญญากาศไมเกิน 6.9 kPa

4.3 อุปกรณนิรภัยระบายความดัน
ฉุกเฉิน (Emergency Vent) กรณีเพลิงไหม

อุปกรณนริภัยระบายความดันกรณฉุีกเฉิน
ประกอบดวยอุปกรณดังตอไปนี้

 อปุกรณนริภัยระบายความดนั (Pressure
Actuated Vent) เปดระบายท่ีความดันไมนอยกวา
20.7 kPa และปดเม่ือความดันลดลงเทากบัหรือ
ตํ่ากวา 20.7 kPa มีอัตราการระบายอากาศไม
นอยกวา 170 m3/hr ขณะท่ีถังขนสงน้ํามันมี
ความดัน 34.5 kPa ออกแบบใหปองกันการร่ัว
ไหลเนื่องจากแรงกระเพื่อมของน้ํามันขณะถัง
เคล่ือนท่ีหรือในกรณีท่ีรถขนสงน้ํามันพลิกควํ่า

 หากอุปกรณนิรภัยระบายความดันมี
อัตราการระบายอากาศนอยกวาคาในตารางท่ี 5
ตองติดต้ังอุปกรณนริภัยแบบระบายความดันเม่ือ
ความรอนสงู (Fusible Vent) เพือ่เพิม่อัตราการ
ระบายอากาศใหเปนไปตามคาท่ีกาํหนดในตาราง
ดังกลาว อุปกรณนิรภัยแบบระบายความดัน
เม่ือความรอนสงู ตองมีพืน้ท่ีหนาตัดไมนอยกวา
8.06 ตารางเซนติเมตร เปดระบายความดันท่ี
อุณหภูมิไมเกนิ 120   ํC ชองของถงัขนสงน้าํมันท่ีมี
ความจเุกนิ 9,500 ลิตร ตองมีอุปกรณนริภัยแบบ
ระบายความดันเม่ือความรอนสงูไมนอยกวา 2 ตัว

ถังขนสงน้ํามันแตละชองตองมีอุปกรณ
นริภัยระบายความดันฉุกเฉินท่ีมีอัตราการระบาย
อากาศรวมไมนอยกวาคาท่ีกาํหนดในตารางท่ี 5

4.4 ระบบควบคมุการจายน้าํมนัฉกุเฉนิ

                      โกรงปองกันปองกันกรณีรถพลิกคว่ํา อุปกรณปองกัน (Guard) ระบบทอนํ้ามัน

Exposed Area m2 Vent Capacity m3/hr Exposed Area m2 Vent Capacity m3/hr 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

2,400 

2,880 

3,360 

3,840 

4,320 

4,800 

6,000 

6,650 

7,260 

7,830 

8,370 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

8,880 

9,370 

9,840 

10,300 

10,700 

11,200 

11,600 

12,000 

12,400 

12,800 

13,200 

 

ตารางท่ี 5 อัตราการระบายอากาศของอุปกรณนิรภยัระบายความดันฉุกเฉิน (free air 101.3 kPa,15.6   ํC)

ท่ีมา NFPA 385[5]กกลา

                      การติดตั งอุปกรณกับถัง
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(Emergency Discharge Control)
 ระบบการจายน้ํามันตองมีล้ินฉุกเฉิน

(Emergency Valve) ติดต้ังอยูภายในถังขนสง
น้ํามันหรือท่ีทอทางออกของถัง บาล้ินตองอยู
ภายในถังหรืออยูในหนาแปลนท่ีเชื่อมกับถัง
ออกแบบใหปดการจายน้าํมันตลอดเวลา ยกเวน
ในระหวางการรับหรือจายน้าํมันและตองมีสวน
ท่ีขาดงาย (Shear Section) ภายในระยะ 10
เซนติเมตรจากผนังถังเพื่อปองกันล้ินฉุกเฉิน
แตกเสยีหายเม่ือเกดิอุบติัเหตุ สวนท่ีขาดงายตอง
มีความหนาหรือมีความแข็งแรงไมเกินรอยละ
80 ของผนงัทอ

 ตองมีอุปกรณควบคุมการปดเปดล้ิน
สาํรองสาํหรับปดการจายน้าํมันจากระยะไกล และ
มีอุปกรณควบคุมการปดล้ินแบบหลอมละลาย
(Fusible Element) ปดการจายน้ํามันกรณีเกิด
เพลิงไหมทํางานท่ีอุณหภูมิไมเกิน 120  ํ C

5. การทดสอบ
ทําการทดสอบถังขนสงน้าํมันและระบบ

ทอโดยใชแรงดันน้ํา แรงดันอากาศ หรือกาซ
เฉ่ือยไมนอยกวา 20.7 kPa โดยตองไมนอยกวา
ความดันท่ีใชในการออกแบบถัง รักษาความ
ดันท่ีใชในการทดสอบใหคงท่ีไวเปนเวลาไมนอย
กวา 5 นาที และตรวจสอบการร่ัวซมึกรณถีงัขนสง
น้าํมันท่ีแบงเปนชองตองทําการทดสอบทุกชอง
และตองทําการทดสอบถงัขนสงน้าํมัน ระบบทอ
น้ํามัน และอุปกรณทุก 6 ป

6. การปองกันและระงบัอคัคภียั
ตามกฎกระทรวง ฯ กําหนดใหมีระบบ

ปองกันและระงับอัคคีภัย
 รถขนสงน้ํามันตองมีจุดสําหรับตอ

สายดินอยางนอยหนึง่จดุ
 รถขนสงน้ํามันตองมีเคร่ืองดับเพลิง

ชนดิใชกบัน้าํมันมีความสามารถในการดับเพลิง
ไมนอยกวา 2A 20B ตามมาตรฐานระบบปองกนั
อัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชปูถมัภ[13] หรือเทียบเทา จาํนวนไม
นอยกวา 2 ถัง หรือขนาดท่ีมีความสามารถใน
การดับเพลิงไมนอยกวา 4A 40B จาํนวนไมนอย
กวา 1 ถงั ติดต้ังอยูในบริเวณใกลถงัขนสงน้าํมัน
และสามารถนําไปใชไดสะดวกตลอดเวลา

 ถังขนสงน้ํามันตองติดปายอักษรภาพ
และเคร่ืองหมายของรถบรรทุกวัตถอัุนตรายตาม
กฎหมายวาดวยการจราจรและการขนสงทางบก

บทสรปุ
ปจจบุนักฎกระทรวงการขนสงน้าํมันโดย

ถังขนสงน้ํามัน พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใชแลว
และรถขนสงน้าํมันจะตองมีมาตรฐานของถงัและ
อุปกรณตามท่ีกาํหนดซึง่จะทําใหการขนสงน้าํมัน
มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เปนการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถขนสง
น้ํามันใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ลดความ
เสยีหายจากอุบติัเหตุและลดความยุงยากในการ
กูภัย ปจจุบันนอกจากการขนสงน้ํามันภายใน
ประเทศยังมีการขนสงน้าํมันจําหนายไปยงัตาง
ประเทศในภูมิภาคซึง่ตามกรอบขอตกลงอาเซยีน
วาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงสนิคา
ผานแดนและความตกลงวาดวยการขนสงขาม
พรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้าํโขง กําหนดให
ประเทศสมาชกินาํวิธกีารตาม ADR มาใช ทําให
หลักเกณฑความปลอดภัยรถขนสงน้ํามันของ
ประเทศในภูมิภาคเปนมาตรฐานเดียวกัน รถ
ขนสงน้ํามันซึ่งออ แบบตามมาตรฐานของไทย
ก็เปนไปตามมาตรฐานตางประเทศ ทําใหการ
ขออนุญาตขนสงน้ํามันไปยังตางประเทศใน
ภูมิภาค ทําไดสะดวก

อยางไรกดี็ กฎกระทรวงการขนสงน้าํมัน
โดยถงัขนสงน้าํมันพ.ศ. 2558 เปนสวนหนึง่ของ
มาตรการความปลอดภัย ผูประกอบการขนสง
ตองพจิารณามาตรฐานในการบริหารจดัการทุก
ดานใหมีความปลอดภัยดานอ่ืนๆ ดวย ท้ังใน
ดานความสามารถของพนกังานขับรถ การบาํรุง
รักษา ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และขอกําหนด
ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของดวย
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