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อุบติัเหตุถงัเกบ็น้าํมันเตาระเบดิและเกดิ
เพลิงไหม ณ โรงงานผลิตอาหาร ทําใหมีผูไดรับ
บาดเจบ็และเสียชวิีต กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โดยสาํนกัเทคโนโลยคีวามปลอดภัยสงเจาหนาท่ี
กลุมวิศวกรรมเคร่ืองกลเขาตรวจสอบสถานท่ี
เกิดเหตุเพื่อวิเคราะหหาสาเหตุ และผลการ
ตรวจสอบ สรุปไดดังนี้

ความสญูเสยีตอชีวติและทรพัยสนิ
มูลคาความเสยีหายของทรัพยสนิประมาณ

10 ลานบาท มีผูเสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุ 2 ศพ
และไดรับบาดเจ็บจํานวน 3 คน ถังน้ํามันเตา
มีท้ังหมด 4 ถัง ไดรับความเสียหายจากการ
ระเบดิ 1 ถงั บบุชาํรุด 1 ถงั สภาพความเสยีหาย
เล็กนอยจาํนวน 2 ถงั ถงักาซแอลพจีแีตกระเบดิ
1 ถัง บวมชํารุด 1 ถัง ถังออกซิเจนถูกไฟคลอก
ชาํรุดจาํนวน 4 ถงั เคร่ืองเชือ่มไฟฟาไดรับความ
เสียหาย อาคารซอมบํารุงพรอมเคร่ืองจักร
อุปกรณ และปอมยามหนาโรงงานถูกไฟไหม
เสยีหายท้ังหมด อาคารท่ีติดต้ังหมอน้าํเสยีหาย
บางสวน

ขอมลูเหตกุารณกอนเกิดอบัุตเิหตุ
จากการสอบถามผูท่ีเกีย่วของพบวา ฝาย

ซอมบํารุงตรวจพบลูกลอยบอกระดับน้ํามันใน
ถงัน้าํมันเตาหมายเลข 4 เกดิติดคาง ไมสามารถ
แสดงระดับปริมาณน้าํมันในถงัตามจริงได จงึให

ชางซอมบาํรุงเขาทําการซอมแซมเพือ่ใหลูกลอย
ในถังน้ํามันเตาสามารถใชงานไดตามปกติซึ่ง
ในขณะท่ีชางท้ังสามคนกําลังทํางานเพื่อแกไข
อยูนั้นไดเกิดเสียงดังคลายเสียงระเบิดข้ึนสอง
คร้ังและเกิดเพลิงไหมอยางรุนแรงท่ีถังน้ํามัน
เตาและบริเวณใกลเคียงเปนพืน้ท่ีประมาณ 400
ตารางเมตร

แนวทางการสอบสวนหาสาเหตุ
เม่ือพิจารณาจากองคประกอบของการ

ระเบดิและการเกดิอัคคีภัย ซึง่ตองประกอบดวย

เชื้อเพลิง อากาศ และแหลงกําเนิดประกายไฟ
เช้ือเพลงิ น้าํมันเตาในถงัน้าํมันเตา ปกติ

จะติดไฟยาก น้ํามันเตาจะตองถูกทําใหรอน
จนถงึอุณหภูมิท่ีติดไฟและระเบดิไดัซึง่สงูกวา 60
องศาเซลเซยีสข้ึนไป สําหรับน้าํมันเตาท่ีร่ัวไหล
กระจายอยูตามพื้นเปนพื้นท่ีประมาณ 400
ตารางเมตร จะติดไฟไดน้าํมันตองรอนจดัถงึจดุ
ติดไฟหรือมีเปลวไฟจากเชื้อเพลิงอ่ืนมาเปนตัว
จดุ กาซแอลพจีใีนถงัอาจเกดิการร่ัวไหลออกจาก
ถังผานสายสงกาซท่ีขาดหรือมีความรอนจาก
ภายนอกมาทําใหถังรอนจัดจนกาซร่ัวผานล้ิน
นิรภัย หรือเกิดความดันสูงเกินจนถังระเบิด

ออกซิเจน การลุกไหมท่ัวไปใชอากาศท่ี
อยูรอบตัวเราซึ่งมีออกซิเจนเปนองคประกอบ
ราว 21 % แตการเผาไหมแตละคร้ังตองการ
ออกซิเจนประมาณ 16 % เทานั้น ดังนั้นจะ
เห็นวา เชือ้เพลิงทุกชนดิท่ีอยูในบรรยากาศรอบ
ตัวเรานัน้ถกูลอมรอบดวยออกซเิจนท่ีมีปริมาณ
เพียงพอสําหรับการเผาไหม ปริมาณออกซิเจน
ยิ่งมาก เชือ้เพลิงกย็ิ่งติดไฟไดดีข้ึน

แหลงกําเนิดประกายไฟ เปลวไฟอาจ
เกิดปรากฏการณไฟยอนกลับ (Flashback)
ท่ีหัวตัดกาซ การเกิดไฟลุกไหมหรือระเบิดท่ี
อุปกรณขณะทําการใชหัวตัดกาซ การอารคของ
เคร่ืองเชื่อมไฟฟา การตัดดวยหัวตัดกาซ
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การตรวจสอบสถานทีเ่กิดเหต ุจากการ
ตรวจสถานท่ีเกดิเหตุพบวาถงัน้าํมันเตาหมายเลข
4 ผนังถังฉีกขาดตามรอยเชื่อมและกระเด็นตก
อยูท่ีพื้น ตัวถังหลุดตกลงมาจากขาต้ัง ตัวถังถูก
ไฟคลอก มีน้าํมันเตากระจายนองพืน้ไหลไปลง
บอน้าํเสยีเปนบริเวณกวางประมาณ 400 ตาราง
เมตร และใกลๆ ถังน้ํามันเตา พบวามีถังกาซ
แอลพีจี จํานวน 2 ถัง ระเบิดไป 1 ถัง และมีถัง
ออกซิเจนถูกไฟคลอกจํานวน 4 ถัง

จากการตรวจสอบในท่ี เกิดเหตุอยาง
ละเอียดพบวา ท่ีฝาชองคนลอดบนถงัน้าํมันเตา
มีนอตถกูถอดออกมาแลวจาํนวน 2 ตัว แตนอต
บางตัวมีสภาพเกาจนเกิดสนิมล็อคแนน ทําให
ไมสามารถถอดนอตดวยประแจได และพบวา
มีน็อตตัวหนึ่งมีการหลอมละลายเวาแหวงเห็น
เปนรอยตัด แสดงวามีการใชเปลวไฟจากหัวตัด
กาซตัดนอ็ตออก

ขอสนันษิฐานสาเหตุท่ีทําใหถงัเกบ็น้าํมัน
เตาระเบดิจากการตรวจสถานท่ีเกดิเหตุและจาก
การสอบถามผูท่ีเกี่ยวของพอจะสรุปสาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุได 2 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 เกิดจากการใชหัวตัดกาซตัด
นอตตัวท่ีมีสนิมล็อคแนน ซึ่งการใชหัวกาซพน
เปลวไฟเพือ่ตัดนอตทําใหคราบน้าํมันเตาท่ีเกาะ
ติดอยูตามผวิถงัดานในรอนจดัและระเหยเปนไอ
หรือควันผสมกับอากาศในสัดสวนท่ีติดไฟหรือ
ระเบิดไดคือ ระหวาง LEL-UEL และเกิดการจุด
ระเบิดดวยความรอนจากเปลวไฟหรือผิวเหล็ก
ท่ีรอนแดง การจุดระเบิดของไอน้ํามันหรือควัน
น้ํามันในถังทําใหเกิดความดันสูงภายในถังจน
ชนะความเคนตามแนวรัศมี (Circumferential
Stress) ผนังถังจงึระเบิดฉีกขาดตามแนวเชื่อม
โดยรอบ น้ํามันในถังสวนหนึ่งพุงกระจายเขาสู

อาคารซอมบํารุง และเกิดการลุกไหม รุนแรง
จากสายกาซแอลพีจีและออกซิเจนท่ีขาดทําให
เกิดการพนเปลวไฟโหมลุกไหม ไปท่ัวบริเวณ
น้าํมันเตาท่ีร่ัวไหลออกจากถงัเกดิการติดไฟอยาง
รวดเร็ว และทําใหถังกาซระเบิดในเวลาตอมา
เนือ่งจากเพลิงไดลุกไหมทวมบริเวณ และน้าํมัน
ในถังเก็บน้ํามันเตาท่ี 3 ซึ่งอยูติดกัน

น้ํามันรอนข้ึนและดันออกมาทางทอ
ระบายลนออกมาเปนเชือ้เพลิงใหเผาไหมอยาง
ตอเนื่อง จนทําใหเหล็กโครงสรางของถังยุบตัว
พังลงมา ไฟไดลุกลามไปยังอาคารท่ีอยูบริเวณ
ใกลเคียงอยางรวดเร็วตามทิศทางของน้ํามันท่ี

กระจายออกไปและทิศทางของกระแสลม จน
เปนเหตุใหมีผูไดรับบาดเจบ็และเสยีชวิีต รวมท้ัง
ทรัพยสินเสียหาย

กรณทีี ่2 เกดิจากไฟยอนกลับเขาถงักาซ
ทําใหถงักาซระเบดิ ซึง่จากการระเบดิของถงักาซ
ทําใหกาซขยายตัวอยางรวดเร็วพรอมท้ังเกดิการ
ลุกไหมอยางรุนแรงเผาไหมถงัเกบ็น้าํมันเตาทําให
ถังน้ํามันเตาระเบิดในเวลาตอมา และเพลิงลุก
ไหมน้าํมันอยางตอเนือ่งเปนบริเวณกวางจนเปน
เหตุใหมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตดังกลาว

อนัตรายทีเ่กิดจากการเช่ือม/ตดัโลหะ
โดยใชกาซ

หัวเชือ่มกาซ (Torch) ถงึแมจะไดรับการ
ออกแบบใหมีประสิทธิภาพดีเพียงใด แตก็ยังมี
ความเปนอันตรายในตัวของมันเอง กลาวคือ
อาจเกดิปรากฏการณไฟยอนกลับ (Flashback)
ท่ีหัวเชื่อมกาซ การเกิดไฟลุกไหม หรือการ
ระเบดิท่ี Torch การระเบดิของสายกาซ หรือสาย
ออกซิเจน หรือการระเบิดท่ี Regulators และ
รุนแรงท่ีสดุคือการระเบิดท่ีถงัออกซิเจนหรือถัง
กาซลวนแตมีสาเหตุมาจากการเกดิปรากฏการณ
ไฟยอนกลับ (Flashback) ท้ังสิ้น

ไฟยอนกลับเกดิข้ึนไดจากการเสยีสมดุล
ระหวางแรงดันกาซท่ีพุงออกมากับเปลวไฟท่ี
เผาไหมกาซในขณะทํางาน เกิดเปลวไฟยอน
กลับเขาถังกาซ เปนเหตุใหถังกาซระเบิด ท้ังนี้
การเสยีสมดุลระหวางแรงดันกาซมี 2 สาเหตุคือ

1. แรงดันกาซมากกวาออกซิเจน ถา
ปรับกาซใหมีแรงดันสูงๆ เปลวไฟจะถูกผลัก
ออกจากหัวตัดเชื่อมกาซ กรณีนี้อาจจะไมเกิด
อันตรายแตเปลวไฟจะดับลงไป

2. แรงดันกาซลดลงอยางเฉียบพลัน
ถาแรงดันกาซลดลงอยางฉับพลันจนเปลวไฟยอน

สภาพความเสยีหาย

รองรอยการใชไฟตัด
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เขาภายในระบบซึ่งผลของมันอาจจะทําใหเกิด
เสยีงดังเหมือนลูกโปงแตก หรือถาเปลวไฟยอน
กลับเขาไปถึงดามตัด สายเชื่อม หรือถังกาซก็
อาจเกดิการระเบดิเปนอันตรายถงึข้ันเสยีอวัยวะ
บาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได

มาตรการปองกันสาํหรบักรณทีี ่1
1. มาตรการในการปองกันเพลิงไหม

กรณถีงัน้าํมัน หามทําใหเกดิความรอนจากการ
ตัด/การเชื่อมสวนใดๆ ของภาชนะบรรจุเชื้อ
เพลิง พรอมกับควบคุมแหลงกําเนิดความรอน
หรือประกายไฟ ในขณะท่ีถงัน้าํมันยงัมีเชือ้เพลิง
หรือยังปนเปอนเชื้อเพลิงอยู

 2. มาตรการในการปองกนัเหตุเพลิงไหม
ถงัเกบ็น้าํมันท่ีมีความปลอดภัยสามารถทําการตัด
หรือเชือ่มไดตองเปนถงัเกบ็น้าํมันท่ีไดรับการลาง
ทําความสะอาด (Cleaning) ระบายไอระเหย
ของน้าํมัน (Purging) และตรวจวัดไอระเหยของ
น้ํามัน (Testing) ท่ีอาจตกคางอยูโดยเคร่ืองวัด
(Combustible Gas Detector) ครบทุกข้ันตอน
อยางถกูตองและคาไอระเหยของน้าํมันท่ีตรวจวัด
ไดตองเปน 0% Lower Explosive Limit (LEL)
ซึง่เปนคาท่ีระบถุงึปริมาณไอระเหยของเชือ้เพลิง
ข้ันตํ่าท่ีสามารถทําใหเกิดการระเบิดได

มาตรการปองกันสาํหรบักรณทีี ่2
สามารถทําไดโดยการติดต้ั งอุปกรณ

ปองกันการไหลยอนกลับของกาซ (Flashback
arrestors) เพื่อทําหนาท่ีปองกันการไหลกลับ
ของกาซซึ่งเปนสาเหตุในการเกิดไฟยอนกลับ
ซึ่งมีเคร่ืองมือ อุปกรณ ดังตอไปนี้

1. Flashback arrestor ปองกันไฟยอน
กลับ ซึง่เปนสาเหตุในการเกดิอุบติัเหตุท่ีรุนแรง
มีท้ังแบบติดต้ังท่ีหัวตัด/เชื่อมกาซ ติดต้ังท่ีสาย
และติดต้ังท่ีอุปกรณความดัน (Regulator)

2. Torch-mounted flashback arrestor
เปนอุปกรณปองกันไฟยอนกลับสําหรับติดต้ัง
ท่ีหัวตัด/เชื่อมกาซ ทําหนาท่ี 2 อยาง คือ หยุด
เปลวไฟท่ียอนกลับ และหยุดกาซท่ียอนกลับ
ดวยระบบวาลวกันยอนท่ีติดต้ังภายใน

3. Hose-mounted flashback อุปกรณ
ปองกันไฟยอนกลับแบบติดต้ังท่ีสาย มีระบบ
การทํางานคลายกับแบบ Torch-mounted
flashback arrestor ใชติดต้ังท่ีสายกาซใกลหัวตัด

4. Regulator-mounted flashback
arrestors อุปกรณปองกันไฟยอนกลับชนิด
ติดต้ังท่ีอุปกรณปรับความดัน ติดต้ังท่ีทางออก
ของกาซท่ีอุปกรณปรับความดัน ท้ังในสวนของ

ออกซิเจนและกาซเชื้อเพลิง
ขอเสนอแนะ
1. หามทําใหเกิดความรอนจากการตัด

การเชื่อมท่ีสวนใดๆ ของภาชนะบรรจุเชื้อเพลิง
2. ตองมีความรูและตระหนักถึงความ

ปลอดภัยในการทํางาน
3. ต องจดัใหมีการสวมใสอุปกรณปองกนั

อันตรายสวนบคุคล
4. ติดต้ังอุปกรณปองกันไฟยอนกลับ

(Flashback Arrestors) ท่ีอุปกรณท่ีใชสําหรับ
เชือ่มกาซ (Gas Welding Equipment) ทุกตัว และ
ตรวจสอบสภาพใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ

5. เลือกใช Flashback Arrestors ท่ีมีการ
ออกแบบและสรางตามมาตรฐาน

6. ตรวจสอบและทดสอบสภาพการทํางาน
ของ Flashback Arrestors ตามระยะเวลาท่ี
ผูผลิตกําหนด หรืออยางนอยปละ 1 คร้ัง

7. Flashback Arrestors ท่ีผานการใชงาน
ตองเปล่ียนใหมอยางนอยทุกๆ 5 ป อยางไรกดี็
ถึงแมมีการติดต้ัง Flashback Arrestors ท่ี Gas
Welding Equipment แลวก็ตาม ผูปฏิบัติงานยัง
คงตองปฏิบติัตามกฎขอบงัคับการเชือ่มกาซอยาง
ปลอดภัย (Work Instruction) โดยเครงครัด

8. ควรจัดใหมีขอกาํหนดใหผูปฏิบติังาน
ตองดําเนินการขออนุญาตกอนปฏิบั ติงาน
(Work permit) ในบริเวณพืน้ท่ีทํางานเชือ่ม ตัด
โลหะ เพือ่ใหดําเนนิการตามข้ันตอนและใหเกดิ
ความปลอดภัยและมีผูรับผดิชอบความปลอดภัย
เฝาระวังในการทํางาน

9. การเชื่อมหรือตัดภาชนะบรรจุสาร
ไวไฟหรือกาซทุกคร้ัง ตองถายและลางทําความ
สะอาด สารไวไฟ หรือกาซท่ีตกคางอยูในภาชนะ
แลวทําการระบายอากาศภายในภาชนะจนแนใจ

วาไมมีสารไวไฟหรือกาซตกคาง หรือตองเปน
0% ของขีดจาํกดัลางของชวงการติดไฟ (Lower
Explosive Limit) แลวเทานัน้ จงึทําการเชือ่มได

10. ในบริเวณท่ีมีการเชือ่มตัดจะตองจดั
ใหมีอุปกรณดับเพลิงติดต้ังไวใกลบริเวณพื้นท่ี
ทํางานใหเพียงพอ และสามารถหยิบใชไดโดย
สะดวกในกรณเีกิดเหตุฉุกเฉิน

11. หามสลับสายลมกับสายกาซอยาง
เด็ดขาด เพราะอาจทําใหเกิดการระเบิดได

12. ควรตรวจสอบสายลมและสายกาซ
รวมท้ังอุปกรณปองกันไฟยอนกลับ(Flashback
Arrestors) ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน

ภาพแสดงอุปกรณปองกันไฟยอนกลับ

อปุกรณปองกนัไฟยอนกลับ
(Flashback Arrestors)

อปุกรณปองกนัไฟยอนกลับ
(Flashback Arrestors)

หัวเช่ือมกาซ
(Torch)

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม


