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โดย ไชยฤทธิ์ คงศั กดิ์ ไพบู ลย สก. 1662 ผู อํานวยการส วนรถขนส ง สํานั กความปลอดภั ยธุ รกิ จน้ํา มั น กรมธุ รกิ จพลั งงาน

รถบรรทุกน้ํามันพลิกคว่ําและเกิดไฟไหมที่ จ.จันทบุรี (30 พฤษภาคม 2559)

น้าํ มันเปนพลังงานทีเ่ ปนปจจัยหลักสําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนสง และการใชใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับประเทศไทยมีโรงกลั่น
น้ํามันอยู ในกรุ งเทพมหานคร จังหวั ดระยอง
และชลบุรี โดยปจจุบนั มีการขนสงน้าํ มันสงไปยัง
คลังน้าํ มันในภูมภิ าคทัง้ การขนสงทางเรือ ระบบ
การขนสงทางทอและทางรถไฟ และขนสงตอไป
ยังสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรมโดย
รถขนส งน้ํามั น ซึ่ งมี ความเสี่ ยงจากรถขนส ง
น้ํามันเกิดอุบัติเหตุอาจทําใหน้ํามันรั่วไหลและ
เกิดเพลิงไหมทําใหเกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิน ดังนั้นถังขนสงน้ํามัน ระบบทอและ
อุปกรณจึงตองมีการออกแบบและสรางใหเปน
ไปตามมาตรฐานความปลอดภัยซึ่ งจะชวยลด
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ในการกํากับดูแลของภาครัฐดานความ
ปลอดภัยในปจจุบัน มีพระราชบัญญัติควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542[1] แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบั ญญั ติ ควบคุ มน้ํ า มั นเชื้ อเพลิ ง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550[2] และตอมาไดมีกฎ
กระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไข
เกี่ ยวกั บการแจ ง การอนุ ญาต และอั ตราค า
ธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามัน
เชื้ อเพลิง พ.ศ. 2556[3] กําหนดใหถังขนสง
น้าํ มันซึง่ ใชขนสงน้าํ มันดิบ น้าํ มันเบนซิน น้าํ มัน
เชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบิน น้ํามันกาด น้ํามัน
ดีเซล น้าํ มันเตา และน้าํ มันหลอลืน่ ความจุเกิน
500 ลิตรขึ้นไป ที่ตรึงไวกับโครงรถหรือทีส่ ราง
เขาไวดว ยกันกับตัวรถเปนกิจการควบคุมซึง่ ตอง
ขอรับใบอนุญาตโดยตองปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวง

ไชยฤทธิ์ คงศักดิ์ไพบูลย

น้ํามันรั่วไหลจากฝาชองเติมน้ํามัน จ.สมุทรสาคร (กรกฎาคม 2558)

อุบตั เิ หตุรถขนสงน้ํามันพลิกคว่ํามีน้ํามันรัว่ ไหล จ.ปทุมธานี (มีนาคม 2557)

การขนสงน้าํ มันโดยถังขนสงน้าํ มันพ.ศ. 2558[4]
1. บทนํา
ทีผ่ า นมากรมธุรกิจพลังงานไดรวบรวมสถิติ
การเกิดอุบตั เิ หตุรถขนสงน้าํ มันทีม่ นี า้ํ มันรัว่ ไหล
เพลิงไหม หรือเกิดการเสียชีวิตตามตารางที่ 1
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองออกมาตรการ
เพือ่ ใหการขนสงน้าํ มันมีความปลอดภัยเปนไป
ตามมาตรฐานสากล
การเกิดอุบัติเหตุรถขนสงน้ํามันมีปจจัย
หลายสาเหตุ เชน การขับขี่ของพนักงานขับรถ
สภาพถนน การจราจร รวมถึงการบํารุงรักษาตัว
รถและถังขนสงน้ํามัน นอกจากความเสียหาย
จากการเฉี่ยวชนที่เกิดขึ้นแลว หากเหตุรุนแรง
จนทําใหน้ํามันรั่วไหลอาจทําใหเกิดเพลิงไหม
ประเด็นสําคัญจุดหนึ่งคือมีชาวบานนําภาชนะ
ไปรองน้ํามันที่รั่วไหลจากถังขนสงน้ํามันที่เกิด

อุบตั เิ หตุรถขนสงน้ํามันมีน้ํามันรัว่ ไหล จ.ฉะเชิงเทรา (ธันวาคม 2552)

อุบัติเหตุเพื่อนําไปใช ซึ่งอาจเกิดเพลิงไหมจาก
การกระทําดังกลาวได
การเกิดเพลิงไหมรถขนสงน้ํามันมีองค
ประกอบเช นเดี ยวกั บการเกิ ดเพลิ งอื่ นๆ คื อ
เชือ้ เพลิง ออกซิเจน และประกายไฟการปองกัน
ไมใหน้ํามันรั่วไหลจึงเปนการปองกันการเกิด
เพลิงไหม
ซึง่ สาเหตุของการรัว่ ไหลมักจะมาจากถัง
แตกหรือฉีกขาดจากการเฉี่ยวชนหรือพลิกคว่ํา
และการรัว่ จากอุปกรณของถังขนสงน้าํ มันทีไ่ มได

ตารางที่ 1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุรถขนสงน้ํามัน
ป พ.ศ.
จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ
จํานวนผูบาดเจ็บ
จํานวนผูเสียชีวิต
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น้าํ มันรัว่ ไหลจากถังแตกจากการเฉีย่ วชน จ.กาแพงเพชร (สิงหาคม 2558)

มาตรฐานหรือขาดการบํารุงรักษา ดังนัน้ ถังขนสง
น้าํ มันและอุปกรณทเี่ ปนไปตามมาตรฐานจะชวย
ปองกันความเสียหายทัง้ จากการใชงานและเมือ่
เกิดอุบตั ิเหตุ
กรมธุรกิจพลังงานจึงไดอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้ อเพลิง พ.ศ.
2542[1] ยกรางกฎกระทรวงดานมาตรฐานความ
ปลอดภัยถังขนสงน้าํ มันโดยอางอิงตามมาตรฐาน
ของสมาคมปองกันอัคคีภยั แหงชาติสหรัฐอเมริกา
(Nation Fire Protection Association: NFPA)
หมายเลข 385 มาตรฐานถังขนสงสารไวไฟและ
สารติดไฟ (NFPA 385 Standard for Tank
Vehicles for Flammable and Combustible
Liquids)[5] และไดพิจารณาตามที่มีพันธกรณี
ระหวางประเทศกําหนดใหประเทศไทยตองอนุวตั ิ
กฎหมายเพื่อรองรับการขนสงสินคาอันตราย
ตามมาตรฐานสากลอยางเปนระบบตามพิธสี าร
ฉบับที่ 9 ตามกรอบขอตกลงอาเซียนวาดวยการ
อํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดน
(ASEAN Framework Agreement on the
Facilitation of Goods in Transit)[6] และความ
ตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภมู ภิ าค
ลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Sub-region
Cross-Border Transport Agreement: GMSCBTA)[7] ซึ่ งกําหนดใหประเทศสมาชิ กนําวิธี
การตามขอแนะนําในการขนสงสินคาอันตราย
ขององคการสหประชาชาติ (United Nations
Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods, UN Recommendations)[8]
และขอตกลงรวมกับ การขนสงสินคาอันตราย
ผานแดนทางถนนของกลุม ประชาคมเศรษฐกิจ
ยุโรป (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by
Road, ADR)[9] มาใชในสวนทีเ่ กีย่ วกับบรรจุภณ
ั ฑ
การติดฉลากสินคาอันตราย การทําเครือ่ งหมาย
บนตัวรถ การขนถายเคลือ่ นยาย การจัดวาง การ
ผูกยึด เอกสารกํากับการขนสงและการสําแดง
การอบรมผู ป ระจํารถ ข อควรระวั ง เกี่ ยวกั บ

การเกิดเพลิงไหมหรือการระเบิด ซึง่ ขอกําหนด
ดังกลาวไดจัดทําเปนภาษาไทย คือ ขอกําหนด
การขนสงสินคาอันตรายทางถนนของประเทศ
ไทย (Thai Provision volume 2, TP2)[10]
และในปจจุบนั รางดังกลาวไดประกาศใช
เปนกฎกระทรวงการขนสงน้าํ มันโดยถังขนสงน้าํ มัน
พ.ศ. 2558 ซึง่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่
29 เมษายน พ.ศ. 2559 และมีผลบังคับใชเมือ่
พนกําหนด 180 วัน นับจากวันประกาศ
2. การออกแบบถังขนสงน้าํ มัน
จากกฎกระทรวงการขนสงน้าํ มันโดยถัง
ขนสงน้ํามัน พ.ศ. 2558 มีขอกําหนดในการ
ออกแบบทีส่ ําคัญคือ
2.1 น้าํ หนักบรรทุก
ถั ง ขนส ง น้ํามั นและอุ ปกรณ ยึ ดถั งต อง
สามารถรับแรงที่ เกิดขึ้ นจากน้ําหนักถังขนสง
น้ํามันและน้ําหนักบรรทุกสูงสุด ดังนี้
 2 เท า ของน้ํ า หนั ก ถั ง รวมน้ํ า หนั ก
บรรทุกในทิศทางการเคลื่อนที่
 1 เท า ของน้ํ า หนั ก ถั ง รวมน้ํ า หนั ก
บรรทุกในทิศทางตัง้ ฉากกับทิศทางการเคลือ่ นที่
 1 เท า ของน้ํ า หนั ก ถั ง รวมน้ํ า หนั ก
บรรทุกในทิศทางแนวดิง่ ขึ้น
 2 เท า ของน้ํ า หนั ก ถั ง รวมน้ํ า หนั ก
บรรทุกในทิศทางแนวดิง่ ลง
2.2 วัสดุทใี่ ชทําถังขนสงน้าํ มัน
วัสดุทใี่ ชทาํ ถังขนสงน้าํ มันตองมีคณ
ุ สมบัติ
ดังตอไปนี้
 เปนเหล็กกลาละมุน (Mild Steel) หรือ
เหล็กกลาผสมต่าํ ความแข็งแรงสูง (High Strength
Low Alloy Steel) หรือเหล็กกลาไรสนิม (Austenitic
Stainless Steel) ซึ่งมีคุณสมบัติทางกลไมนอย
กวาคาตามที่กําหนดไวในตารางที่ 2 หรือ

โดยที่
e = ความหนาของผนังถัง (mm)
PT = ความดันทดสอบ MPa (ไมนอ ยกวา
3 psi, 0.021 MPa)
PC = ความดันออกแบบ MPa (3 psi,
0.021 MPa)
D = เสนผานศูนยกลางภายในของถัง
(mm)
σ = ความเคนอนุญาต (N/mm2 )
λ = คาสัมประสิทธิ์การเชื่อม มีคาไมเกิน 1

ทัง้ นี้ ถังขนสงน้าํ มันทีม่ หี นาตัดรูปวงกลม
ซึ่งทําจากเหล็กกลาละมุน และมีเสนผานศูนย
กลางไมเกิน 1.80 เมตร ผนังถังตองมีความหนา
ไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร หากเสนผานศูนย
กลางเกิน 1.80 เมตร ผนังตองมีความหนา
ไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร
ถังขนสงน้าํ มันทีท่ าํ จากวัสดุอนื่ ใหใชความ
หนาเทียบเทาจากสูตรของ ADR Chapter 6.8[9]
ดังนี้
โดยที่
e1 = ความหนาของผนั ง ถั ง ที่ ทําจาก
วัสดุอื่น (mm)
e0 = ความหนาของผนั ง ถั ง ที่ ทําจาก
เหล็ก กลาละมุน (mm)
Rm1 = Ultimate strength ของวัสดุอื่น
(N/mm2 )
A1 = Elongation ของวัสดุอื่น %
สําหรับถังขนสงน้าํ มันทีม่ หี นาตัดไมเปน
รูปวงกลม เชน วงรีหรือรูปกลอง ความหนาของ
ผนังถังอยางนอยตองเทากับถังที่มีหนาตัดรูป

ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางกลของเหล็กกลา
คุณสมบัติ

Mild Steel

High Strength Low Alloy Steel

Austenitic Stainless Steel

Yield strength
Ultimate strength
Elongation, 2 in. samples

170 MPa
310 MPa
20 %

310 MPa
410 MPa
25 %

170 MPa
480 MPa
30 %

ที่มา NFPA 385[5]กกลา

อะลูมเิ นียมผสมซึง่ มีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะสม
สําหรั บการเชื่ อมตามมาตรฐาน ASTM B209,
Specification for Aluminum and AluminumAlloy Sheet and Plate[11] หรือ เทียบเทา
2.3 ความหนาของผนังถังขนสงน้าํ มัน
ความหนาของผนังถังตองไมนอ ยกวาคา
ที่ไดจากสูตรของ ADR Chapter 6.8[9] ดังนี้


วงกลมที่ มีพื้ นที่ เทากัน โดยมีรัศมีโคงของถัง
ดานขางตองไมเกิน 2 เมตร และรัศมีโคงของถัง
ดานบนและลางไมเกิน 3 เมตร
สําหรับถังขนสงน้าํ มันทีม่ กี ารติดตัง้ อุปกรณ
ที่ชวยเสริมความแข็งแรง ไดแก แผนกั้นชอง
(Bulkhead) ซึ่ งใช แบงถังออกเปนหลายชอง
สําหรั บ บรรจุ น้ํ า มั น ต างชนิ ด และแผ นตอง
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อะลูมิเนียม-แมกนีเซียม
กวารอยละ 70 ของพืน้ ที่หนาตัดของถัง
3. การปองกันความเสียหายจากอุบัติเหตุ
 หนาตัดแนวดิ่ งของแหวนเสริมความ
3.1 การปองกันถัง
แข็งแรง (Ring Stiffener) ที่ตอกับผนังถังตอง
 ระยะห า งตามแนวราบระหว า งผนั ง
มีโมดูลัสของหนาตัด (sectionmodulus) อยาง
ดานหลังหองคนขับกับผนังถังสวนที่ ใกลที่สุด
นอย 10 ลูกบาศกเซนติเมตร
 การเชื่อมถังแผนกั้นชองและแผนตอง ตองไมนอยกวา 15 เซนติเมตร
 ระยะหางตามแนวราบระหวางผนังถัง
ใหใชวิธีการเชื่อมดวยไฟฟา ความแข็งแรงของ
และอุปกรณกับทอไอเสียตองไมนอยกวา 7.5
ภาพแสดงแผนกั้นชอง (bulkhead) แผนตอง (baffle)
เซนติเมตร
 รถขนสงน้ํามันตองติดตั้ งกันชนดาน
ทายที่ทนตอแรงกระแทกอยางเพียงพอตลอด
แนวความกวางของถัง ระยะหางระหวางผนังถัง
และอุปกรณกบั ผิวดานในของกันชนตองไมนอ ย
กวา 10 เซนติเมตร
 โกรงปองกันของรถขนสงน้ํามันกรณี
รถพลิกคว่าํ (Overturn Protection) ตองมีความ
สูงมากกวาความสูงของฝาปดเปดชองสําหรับ
ตารางที่ 3 ความหนาของผนังถังทาดวยเหล็กกลาหรืออะลูมเิ นียมผสมทีม่ กี ารติดตัง้ อุปกรณเสริมความแข็งแรง
คนลง (Manhole) และฝาปดเปดชองเติมน้าํ มัน
(Fill Opening) และตองสามารถรับแรงในแนวดิง่
เสนผานศูนยกลางของผนังถัง
วัสดุ
≤1.80m
>1.80m
ไดไมนอ ยกวา 2 เทาของน้าํ หนักรถรวมน้าํ หนัก
Austenitic Stainless Steel
2.5mm
3.0mm
บรรทุก และรับแรงในแนวราบไดไมนอ ยกวา ½
ความหนาของ
Mild Steel/High Strength Low Alloy Steel
3.0mm
4.0mm
ของน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก
ผนังถัง
4.0mm
5.0mm
Aluminum Alloy
การติดตัง้ อุปกรณกบั ถังตองติดตัง้ อุปกรณ
ที่มา ADR
บนแผนเหล็กรองรับ (Pad) แลวจึงเชื่อมแผน
ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางกลของเหล็กกลา
เหล็กรองรับติดกับถังขนสงน้าํ มันโดยรอบแผน
รัศมีความโคงสูงสุดของถัง m
เหล็กตองมีความหนาไมนอ ยกวาผนังถังและตอง
≤2.0
2.0-3.0
มีขนาดกวางกวาอุปกรณอยางนอย 5 เซนติเมตร
วัสดุ
ความจุของถังขนสงน้ํามันหรือหองของถังขนสงน้ํามัน (ลิตร)
และตองทําการลบมุมมนหรือมีรปู รางทีไ่ มทาํ ให
≤5,000
≤3,500
>3,500 ≤5,000
เกิดจุดรวมแรงเคน (Stress Concentration)
ยกเวนอุปกรณรัดท อร อยสายไฟ อุปกรณ รัด
Austenitic Stainless Steel
2.5 mm
2.5 mm
3.0 mm
สายเบรก หรืออุปกรณอื่น ๆ ที่มีน้ําหนักเบา
Mild Steel /High Strength
3.0 mm
3.0 mm
4.0 mm
ความหนาของผนังถัง
Low Alloy Steel
และมีความหนาไมเกินรอยละ 72 ของความ
Aluminum Alloy
4.0 mm
4.0 mm
5.0 mm
หนาของผนังถัง สามารถติดตั้งเขากับถัง หาก

(Baffle) ซึง่ ทําหนาทีช่ ะลอการไหลของของเหลว
เพือ่ ลดแรงกระแทกหรือแหวนเสริมความแข็งแรง
(Ring Stiffener) หากระยะหางระหวางอุปกรณ
เสริมความแข็งแรงที่ อยู ใกลกันไมเกิน 1.75
เมตร หรื อความจุ ระหว างแผ น กั้ นช องหรื อ
แผนตองไมเกิน 7,500 ลิตร ใหลดความหนา
ของผนังถังขนสงน้าํ มันไดตามตารางที่ 3

[9]

ที่มา ADR [8]

สําหรับถังขนสงน้ํามันที่มีรัศมีความโคง
ของถังไมเกิน 3 เมตร และเปนถังขนสงน้ํามัน
ทีม่ คี วามจุไมเกิน 5,000 ลิตร หรือเปนถังขนสง
น้ํามันที่แบงเปนชองที่มีความจุไมเกิน 5,000
ลิตร ใหลดความหนาของผนังถังขนสงน้ํามัน
ไดตามตารางที่ 4
2.4 อุปกรณเสริมความแข็งแรง
 แผนกัน
้ ชอง (Bulkhead) และแผนตอง
ภาพโครงสรางถังขนสงนามันขนาด 20,000 ลิตร
(Baffle) ตองมีความหนาไมนอยกวาผนังถัง มี
รูปทรงเปนจานโคงโดยมีความลึกไมนอยกวา รอยเชื่อมตองไมนอยกวา 85% ถังที่ทําดวย ไมทาํ ใหถงั เสียรูปทรงเมือ่ อุปกรณชาํ รุดเสียหาย
3.2 การปองกันระบบทอน้าํ มัน
10 เซนติเมตร หรือทําใหเปนลูกฟูก หรือมีการ อะลูมิเนียมผสมตองเชื่อมโดยมีกาซเฉื่อยคลุม
 ตองมีการติดตัง้ อุปกรณปอ
 งกัน (Guard)
เสริมความแข็งแรง แผนตองตองมีพนื้ ทีไ่ มนอ ย (Inert Gas Arc Welding) โดยใชลวดเชื่อมชนิด
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โกรงปองกันปองกันกรณีรถพลิกคว่ํา

ยึดติดกับโครงรถเพือ่ ปองกันระบบทอน้าํ มัน
ไมใหเกิดความเสียหายในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
 ภายใตน้ําหนักถังรวมน้ําหนักบรรทุก
สูงสุดถังและอุปกรณตอ งสูงจากระดับพื้นดิน 4
เซนติเมตรตอระยะหางระหวางเพลาลอทีป่ ระชิด
กันทุก 1 เมตร ทั้งนี้ ถังและอุปกรณตอ งสูงจาก
ระดับพื้นไมนอยกวา 30 เซนติเมตร
 แบตเตอรี่ ต องติดตั้ งอยู ดานตรงขาม
กับดานที่ติดตั้งทอจายน้ํามัน ขั้วแบตเตอรี่ตอง
หุมดวยวัสดุที่เปนฉนวนไฟฟา หรือครอบดวย
ฝาครอบกลองแบตเตอรี่ที่เปนฉนวนไฟฟา ถา
แบตเตอรีไ่ มไดติดตั้งอยูภายในหองเครือ่ งยนต
ตองติดตัง้ ในตําแหนงทีม่ ีการระบายอากาศได
 เครื่ อ งสู บ น้ํ า มั น ที่ ใ ช ใ นการรั บ หรื อ
จายน้าํ มันตองเปนมีระบบปองกันมิใหความดัน
เกินกวาความดันออกแบบ ในกรณีที่ใชเครื่อง
สูบน้าํ มันทีข่ บั เคลือ่ นดวยมอเตอรไฟฟาตองเปน
ชนิดปองกันการระเบิด
 การบรรจุน้ํามันเพื่อขนสงใหบรรจุได
ไมเกินรอยละ 97 ของความจุแตละชองเพื่อให
มีที่วางสําหรับการขยายตัวของน้ํามัน ซึ่งตองมี
ปริมาตรไมนอยกวา 227 ลิตร[12]
4. อุปกรณความปลอดภัย
4.1 ฝาปดชองเติมน้าํ มันและชองคนลง
ถังขนสงน้ํามันแตละชองที่มีความจุเกิน
9,500 ลิตร ตองมีชอ งคนลง (Manhole) ขนาด
กวางยาวไมนอ ยกวา 280 x 380 มิลลิเมตร ชอง
เติมน้าํ มันและชองคนลงตองสามารถปดไดสนิท
และสามารถรับแรงอันเกิดจากความดันภายใน
ถังไดไมนอยกวา 62 KPa โดยไมเสียรูปทรง
4.2 อุปกรณนริ ภัยระบายความดันและ
สุญญากาศ
 ถังขนสงน้า
ํ มันแตละชองตองมีอปุ กรณ
นิรภัยระบายความดันและสุญญากาศขนาดพืน้ ที่
หนาตัดไมนอ ยกวา 2.84 ตารางเซนติเมตร และ
สามารถปองกันน้าํ มันรัว่ ไหลในกรณีทรี่ ถขนสง

อุปกรณปองกัน (Guard) ระบบทอน้ํามัน

การติดตั งอุปกรณกับถัง

น้ํามันพลิกคว่ํา ดังนี้
 ถังขนสงน้า
ํ มันทีม่ กี ารเติมน้าํ มันเหนือ
ถัง (Top Loading) ตองออกแบบใหอปุ กรณนริ ภัย
ระบายความดันและสุญญากาศ เปดระบายที่
ความดันไมเกิน 6.9 KPa และสุญญากาศไม
เกิน 2.55 KPa
 ถังขนสงน้ํามันชนิดที่มก
ี ารเติมน้าํ มัน
ใตถัง (Bottom Loading) หรือถังขนสงน้ํามันที่
ตองปดฝาถังขณะทีม่ กี ารรับหรือการจายน้าํ มัน
ตองออกแบบใหอปุ กรณนริ ภัยระบายความดันและ
สุญญากาศเปดระบายที่ความดันไมเกิน 20.7
kPa และสุญญากาศไมเกิน 6.9 kPa
4.3 อุ ปกรณ นิ รภั ยระบายความดั น
ฉุกเฉิน (Emergency Vent) กรณีเพลิงไหม
อุปกรณนริ ภัยระบายความดันกรณีฉกุ เฉิน
ประกอบดวยอุปกรณดังตอไปนี้

อุปกรณนริ ภัยระบายความดัน (Pressure
Actuated Vent) เปดระบายทีค่ วามดันไมนอ ยกวา
20.7 kPa และปดเมือ่ ความดันลดลงเทากับหรือ
ต่ํากวา 20.7 kPa มีอัตราการระบายอากาศไม
นอยกวา 170 m3/hr ขณะที่ถังขนสงน้ํามันมี
ความดัน 34.5 kPa ออกแบบใหปองกันการรั่ว
ไหลเนื่องจากแรงกระเพื่ อมของน้ํามันขณะถัง
เคลื่อนที่หรือในกรณีที่รถขนสงน้ํามันพลิกคว่ํา
 หากอุปกรณนิรภัยระบายความดันมี
อัตราการระบายอากาศนอยกวาคาในตารางที่ 5
ตองติดตัง้ อุปกรณนริ ภัยแบบระบายความดันเมือ่
ความรอนสูง (Fusible Vent) เพือ่ เพิม่ อัตราการ
ระบายอากาศใหเปนไปตามคาทีก่ าํ หนดในตาราง
ดังกลาว อุปกรณนิรภัยแบบระบายความดัน
เมือ่ ความรอนสูง ตองมีพนื้ ทีห่ นาตัดไมนอ ยกวา
8.06 ตารางเซนติเมตร เปดระบายความดันที่
อุณหภูมไิ มเกิน 120 Cํ ชองของถังขนสงน้าํ มันทีม่ ี
ความจุเกิน 9,500 ลิตร ตองมีอปุ กรณนริ ภัยแบบ
ระบายความดันเมือ่ ความรอนสูงไมนอ ยกวา 2 ตัว
ถังขนสงน้ํามันแตละชองตองมีอุปกรณ
นิรภัยระบายความดันฉุกเฉินทีม่ อี ตั ราการระบาย
อากาศรวมไมนอ ยกวาคาทีก่ าํ หนดในตารางที่ 5
4.4 ระบบควบคุมการจายน้าํ มันฉุกเฉิน


ตารางที่ 5 อัตราการระบายอากาศของอุปกรณนิรภัยระบายความดันฉุกเฉิน (free air 101.3 kPa,15.6 ํ C)

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

ที่มา NFPA 385[5]กกลา
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(Emergency Discharge Control)
 ระบบการจายน้ํามันตองมีลิ้นฉุกเฉิน
(Emergency Valve) ติดตั้งอยูภายในถังขนสง
น้ํามันหรือที่ทอทางออกของถัง บาลิ้นตองอยู
ภายในถั งหรืออยู ในหน าแปลนที่ เชื่ อมกับถั ง
ออกแบบใหปด การจายน้าํ มันตลอดเวลา ยกเวน
ในระหวางการรับหรือจายน้าํ มันและตองมีสว น
ที่ขาดงาย (Shear Section) ภายในระยะ 10
เซนติเมตรจากผนังถังเพื่ อปองกันลิ้ นฉุกเฉิน
แตกเสียหายเมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุ สวนทีข่ าดงายตอง
มีความหนาหรือมีความแข็งแรงไมเกินรอยละ
80 ของผนังทอ
 ตองมีอุปกรณควบคุมการปดเปดลิ้น
สํารองสําหรับปดการจายน้าํ มันจากระยะไกล และ
มีอุปกรณควบคุมการปดลิ้นแบบหลอมละลาย
(Fusible Element) ปดการจายน้ํามันกรณีเกิด
เพลิงไหมทํางานที่อุณหภูมิไมเกิน 120 ํ C
5. การทดสอบ
ทําการทดสอบถังขนสงน้าํ มันและระบบ
ทอโดยใชแรงดันน้ํา แรงดันอากาศ หรือกาซ
เฉือ่ ยไมนอ ยกวา 20.7 kPa โดยตองไมนอ ยกวา
ความดันที่ ใชในการออกแบบถัง รักษาความ
ดันทีใ่ ชในการทดสอบใหคงทีไ่ วเปนเวลาไมนอ ย
กวา 5 นาที และตรวจสอบการรัว่ ซึมกรณีถงั ขนสง
น้าํ มันทีแ่ บงเปนชองตองทําการทดสอบทุกชอง
และตองทําการทดสอบถังขนสงน้าํ มัน ระบบทอ
น้ํามัน และอุปกรณทุก 6 ป
6. การปองกันและระงับอัคคีภยั
ตามกฎกระทรวง ฯ กําหนดใหมีระบบ
ปองกันและระงับอัคคีภัย
 รถขนส ง น้ํ า มั น ต อ งมี จุ ด สําหรั บ ต อ
สายดินอยางนอยหนึง่ จุด
 รถขนสง น้ํามั นต องมีเครื่ องดั บเพลิ ง
ชนิดใชกบั น้าํ มันมีความสามารถในการดับเพลิง
ไมนอ ยกวา 2A 20B ตามมาตรฐานระบบปองกัน
อัคคีภยั ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ[13] หรือเทียบเทา จํานวนไม
นอยกวา 2 ถัง หรือขนาดที่มีความสามารถใน
การดับเพลิงไมนอ ยกวา 4A 40B จํานวนไมนอ ย
กวา 1 ถัง ติดตัง้ อยูใ นบริเวณใกลถงั ขนสงน้าํ มัน
และสามารถนําไปใชไดสะดวกตลอดเวลา
 ถังขนสงน้ํามันตองติดปายอักษรภาพ
และเครือ่ งหมายของรถบรรทุกวัตถุอนั ตรายตาม
กฎหมายวาดวยการจราจรและการขนสงทางบก
บทสรุป
ปจจุบนั กฎกระทรวงการขนสงน้าํ มันโดย

ชองคนลงและชองเติมน้ํามัน

อุปกรณนิรภัยแบบ
ระบายความดันและสุญญากาศ

ถังขนสงน้ํามัน พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใชแลว
และรถขนสงน้าํ มันจะตองมีมาตรฐานของถังและ
อุปกรณตามทีก่ าํ หนดซึง่ จะทําใหการขนสงน้าํ มัน
มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เปนการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถขนสง
น้ํามันใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ลดความ
เสียหายจากอุบตั เิ หตุและลดความยุง ยากในการ
กูภัย ปจจุบันนอกจากการขนสงน้ํามันภายใน
ประเทศยังมีการขนสงน้าํ มันจําหนายไปยังตาง
ประเทศในภูมภิ าคซึง่ ตามกรอบขอตกลงอาเซียน
วาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคา
ผานแดนและความตกลงวาดวยการขนสงขาม
พรมแดนในอนุภมู ภิ าคลุมแมนา้ํ โขง กําหนดให
ประเทศสมาชิกนําวิธกี ารตาม ADR มาใช ทําให
หลักเกณฑความปลอดภัยรถขนสงน้ํามันของ
ประเทศในภูมิภาคเปนมาตรฐานเดียวกัน รถ
ขนสงน้ํามันซึ่งออ แบบตามมาตรฐานของไทย
ก็เปนไปตามมาตรฐานตางประเทศ ทําใหการ
ขออนุ ญาตขนส ง น้ํา มั นไปยั งต างประเทศใน
ภูมิภาค ทําไดสะดวก
อยางไรก็ดี กฎกระทรวงการขนสงน้าํ มัน
โดยถังขนสงน้าํ มันพ.ศ. 2558 เปนสวนหนึง่ ของ
มาตรการความปลอดภัย ผูประกอบการขนสง
ตองพิจารณามาตรฐานในการบริหารจัดการทุก
ดานใหมีความปลอดภัยดานอื่นๆ ดวย ทั้งใน
ดานความสามารถของพนักงานขับรถ การบํารุง
รักษา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และขอกําหนด
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของดวย
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