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ประมวลภาพเหตุการณ การขนสงถังกาซแรงดัน



ถังออกซิ เจนบมึ ปมน้ํามันพังยับ
พรอมกันนั้น พบนางวิมล เรือนใจดี อายุ 47 ป อยูบานเลขที่ 114/511 หมูบานแกวขวญั หมู 1 

ต.ลําผักกูด อ.ธัญบุรี ยืนอยูในอาการตกใจ ใหการวา มีอาชีพรับซื้อของเกา ไดขับรถนําของที่

ซื้อมาไปขายตอที่รานรับซื้อของเกาตรงขามปม โดยตนเปนคนขับ สวนนายวินัย สามี นั่งคูมา

ตอนหนา เสร็จแลวไดซื้อถังออกซิเจนเกาเสนผา ศูนยกลางราว 7 นิ้ว สูงประมาณ 1.20 เมตร 

มา 1 ใบ และ ถังแกสขนาด 5 กิโลกรัม อกี 1 ใบ ราคารวม 782 บาท เพื่อจะนําไปใชที่บาน 

สวนนายคําสร แกวกอง เด็กปม ใหการวา เมื่อนาง 

วิมลขับรถเขามาจอดที่หนาตูจายน้ํามัน ก็เดินไปฝง

คนขับ รับกุญแจมาเพื่อเปดฝาถังขางรถเติมน้ํามันดีเซล 

แตยังไม ทันเสียบกุญแจก็เกิดระเบิดขึ้นที่กระบะทาย 

พรอมกับไฟ ลุกขึ้นมาโดยไมรูสาเหตุ แรงระเบิดทําให

กระเด็น หงายทอง และโดนไฟลวกตามรางกาย เมื่อตั้ง

สติไดก็รีบวิ่งหนี 

หนังสือพิมพ ไทยรัฐ วันพุธ ที ่22 สิงหาคม 2550



เวลา 10.30 น.วันนี้ (9 ก.พ.) ระหวางที่รถบรรทุก 6 ลอยี่หอฮีโน สีขาว ที่บรรทุกถงัแกส 15 กิโลกรัม และ 40 กโิลกรัม รวม
จํานวน 140 ลูก ยังไมทราบแผนปายทะเบียน ขับโดยนายมงคล ทัศมากร อยูบานเลขที่ 14/1 หมู 4 ต.เกาะชางใต กิง่ อ.เกาะชาง จ.

ตราด เดินทางมาถึงถนนสายบางกระดาน-แหลมงอบ หนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) แสนตุง อ.เขาสมิง จ.ตราด 
ไดเกิดประกายไฟลกุไหมที่บริเวณเบรกมือจึงหยุดรถเพื่อตรวจสอบพรอมนําถงัดับเพลิงที่ติดอยูในรถนํามาดับไฟทีก่ําลงัลกุไหม

ปรากฏวาไมสามารถดับได ทําใหรถยนตไดไถลลงไปในรองน้ําหนา อบต.แสนตุง และเกิดลกุไหมอยางรวดเร็ว จากนั้น
ประมาณ 30 นาทีไดเกิดระเบิดขึ้นอยางรุนแรงและไมสามารถที่จะดับได

หลังเกิด นายอภินันท สวางไสว นายก อบต.แสนตุง ไดสัง่การใหเจาหนาที่ อบต.แสนตุง รีบนํารถดับเพลงิมาฉีดน้ําปองกันไว 
พรอมขอกาํลังรถดับเพลิงจากเทศบาล และ อบต.ตางๆ ที่อยูใกลเคียง มาชวยกันสกัดเพลงิ แแตไมสามารถที่จะดับเพลงิไดสงผลให
เจาหนาที่ดับเพลงิตองฉีดน้ําสกัดเพลิงไวกอน พรอมแจงขอความชวยเหลือรถดับเพลงิทีบ่รรจุน้ํายาดับเพลงิชนิดโฟมของสนามบิน
ตราดที่อยูใกลเคียงเพื่อมาชวยเหลือ 

รถบรรทุกแกสระเบิดกลางถนน วุนทั้งตราด
โดย ผูจัดการออนไลน 9 กุมภาพันธ 2550 14:40 น.



อุบัติเหตุจากการใชงานชุดเชื่อม-ตัดแกส



คนงานใชแกสตดัฝาถัง 200 ลติร แรงอัดระเบดิใสศีรษะ 

แพทยโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ ชันสูตรศพนายสุวรรณชัย กลิ่นหอม อายุ 48 ป คนงานรานรับซื้อของเกา 

เลขที่ 54 หมู 12 บานปรือวาย ต.หัวซา อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี ที่ถูกเศษเหล็กถังขนาด 200 ลิตร ระเบิด

ใสศีรษะ ขณะใชแกสตัดฝาถังแยกเปนชิ้นสวน เพื่อใหสะดวกแกการบรรทุกสงโรงงาน 

เจาของราน ใหการวา ผูตายมีหนาที่ตัด คัดแยกถังขนาด 200 ลิตร มานานหลายป โดยไมเคยเกิดอุบัติเหตุ 

แตครัง้นีข้ณะที่ผูตายกําลังใชแกสเจาะฝาถัง ไดเกิดแรงอัดจากอากาศภายในและระเบิดใสรางของผูตาย จน

ลอยกระเด็นไปไกลเกือบ 10 เมตร และเสียชีวิตระหวางนําตัวสงโรงพยาบาล เพราะทนพิษบาดแผลไมไหว 

เจาหนาทีส่ันนิษฐานวาสาเหตุอาจเกิดจากสารเคมีบางตัวที่ยังตกคางอยูภายในถัง เมื่อถูกความรอนจึงทํา

ปฏิกิริยาจึงเกิดระเบิดขึน้ 
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อันตรายจากการใชงานชุดเชื่อม-ตัดแกส

อนัตรายจากไฟไหม การเชื่อมและการตัดดวยเปลวแกสทําใหเกิดประกาย
ไฟของเปลวไฟและน้ําโลหะหลอมเหลวกระเด็น (ลกูไฟ) ซึ่งมีอุณหภูมิระหวาง 

1200 ถงึ 1600 องศาเซลเซียส ถาลูกไฟตกใสวัสดุเชื้อดพลิงจะทําใหเกิดเพลิงลุก

ไหมได เปนอันตรายตอผูปฏิบัติงาน ผูอยูใกลเคียง ตลอดจนทรัพยสินเสียหาย



อันตรายจากการใชงานชุดเชื่อม-ตัดแกส

อันตรายจากการตัดโลหะดวยแกส เกิดขึ้นบอยครั้งขณะทําการ

ตดัโลหะในงานกอสรางซึ่งจะเปนงานที่สูง ลูกไฟจะกระเด็นไปใน

บริเวณใกลเคียงขึ้นอยูกบัการปรับแรงดันแกส เชนที่ความสูง 2 เมตร 

แรงดันแกส 2.5 บาร ลูกไฟจะกระเดน็ไปประมาณ 4 เมตร แรงดัน

แกส 5 บาร ลูกไฟจะกระเดน็ไป 6 เมตร แรงดันแกส 7 บาร ลูกไฟจะ

กระเดน็ไป 9 เมตร



อันตรายจากการเกิดระเบดิ ประกายไฟที่เกิดจากการ
เชื่อม-ตดั ทําใหเกดิการระเบิดได เชน การตัด-เชื่อมในที่คับ

แคบที่มีไอระเหยของของสารเคม ีการเชื่อม-ตดั ถังบรรจุ
ของเหลวหรือแกสเชื้อเพลิง

อันตรายจากการใชงานชุดเชื่อม-ตัดแกส



อันตรายจากการใชงานชุดเชื่อม-ตัดแกส

อันตรายจากประกายไฟ ลกูไฟจากการเชื่อมหรือการตดั
กระเด็นถูกผิวหนังทําใหเกดิแผลไหมพุพอง ฉนัน้ควรสวมเสื้อผา
ที่ไฟไหมยาก สวมรองเทาปดมดิชดิ 

อันตรายจากรังสีที่เกิดจากเปลวแกสเชื่อม รังสีและความ
รอนจากเปลวไฟเปนอนัตรายตอสายตา

อันตรายจากอากาศไมเพียงพอที่จะหายใจ การจุดลกุไหม
ของเปลวแกสตองใชออกซิเจนจากอากาศในการเผาไหม ทําให
เกดิแกสเสียในสภาพของคารบอนไดออกไซด การปฏิบัติในหอง
แคบๆ เชนในถัง อาจทําใหมีอากาศหายใจไมเพียงพอ



อันตรายจากการใชงานชุดเชื่อม-ตัดแกส

อันตรายจากน้ํามัน จารบี ทินเนอร และเศษผงโลหะ โดย
อุปกรณชุดเชื่อม-ตัดแกส สามารถเกิดการลุกไหมหรือระเบิดได เมื่อ
ออกซิเจนไหลผานอุปกรณชุดตัดแกส ที่มีเศษผงโลหะ คราบน้ํามัน 
จารบี ที่ปนเปอนเขาไปอยูภายในอุปกรณชุดเชื่อม-ตัดแกส ขณะทํา
การประกอบ หรือนําน้ํามัน จารบี ไปทําการหลอลื่นเกลียวขอตอ
ของอุปกรณตางๆ



มาตรฐานของทอบรรจุกาซ

สีถังบรรจุกาซ

- ถังออกซิเจนที่ใชในงานอุตสาหกรรมสีดํา

- ถังอะเซทิลีนสีแดงเลือดหมู

- ถังแอลพีจี ขึ้นอยูกับบรษิัทผูผลิต
การทดสอบถังบรรจุกาซ

- ถังออกซิเจนตรวจทุก  3 ป

- ถังกาซอะเซทิลีนตรวจทุก 5 ป 

- ถังกาซปโตรเลียมเหลวตรวจทุก  5 หรอื 10 ป ถังกาซอะเซทิลนี

ถังออกซิเจน



มาตรฐานของทอบรรจุกาซ

- ถังตองมีวาวลสําหรับเปด-ปดได

- ถังไมเปนสนิมหรือผุกรอนไปมากกวา 1 มม.

- ถังไมบุบหรือเปนหลุมลึกมากกวา 7 มม.

- ถังบบุมีเสนผาศูนยกลางไมเกิน 50 มม.

- ถังตองไมมีรอยโดนบาดยาวมากกวา 60 มม.

- ถังตองไมมีรอยบาดลึกเกิน 1.5 มม.



การเลือกทําเลที่เหมาะสม  จะชวยลดความรุนแรง

และความเสียหายเนื่องจากทั้งภาชนะรับความดันและภาชนะ

บรรจุกาซลวนแลวแตเกิดการระเบิดได  ภาชนะรับความดัน

ควรจะติดตั้งแยกออกเปนสัดสวน   มีผนังที่แข็งแรงกั้น  

บริเวณใกลเคียงไมควรมีผูปฏิบัติงานหนาที่อื่นอยู โดยเฉพาะ

ดานหนาของฝาภาชนะรับความดันจะมีอันตรายสูง  สําหรับ

ภาชนะบรรจุกาซโดยเฉพาะกาซที่ไวไฟ  เชน  กาซปโตรเลียม  

ตองพิจารณาติดตั้งไวนอกอาคารบริเวณที่ไมถูกแสงแดดและ

ฝน  อากาศถายเทไดดี  ไมมีสิ่งที่จะกอใหเกิดประกายไฟ  มีรั้ว

ลอมรอบพรอมปายเตือน   และที่สําคัญจะตองมีอุปกรณ

ดับเพลิงชนิดที่เหมาะสมติดตั้งไวบริเวณใกลเคียง การจัดเก็บ

และการใชงานภาชนะบรรจุกาซตองผูกรัดใหมั่นคง และหาม

วางถังกาซนอนกับพื้นโดยเด็ดขาด

ความปลอดภยัในการจัดเก็บถังกาซ



ความปลอดภยัในการเคลื่อนยาย

ผูกมดัถังกาซเขากับรถเข็นใหมัน่คง

กอนทําการเคลื่อนยายทุกครั้ง



ขอหามในการขนยายถังกาซ



การติดตัง้อุปกรณชุดตดัแกส



ความปลอดภยัในการใชงานชดุเชื่อม-ตัดแกส

การตดัโลหะโดยใชแกสในงานอตุสาหกรรมมีการใชแกสอยู 2 กลุม

1. ออกซิเจน กับ อะเซทิลีน 2. ออกซิเจน กับ แอลพีจี



1. เกจปรับแรงดันของแกสออกซิเจน

2. อุปกรณกันไฟยอนของแกสออกซิเจน

3. เกจปรับแรงดันของแกสอะเซทิลีน

4. อุปกรณกันไฟยอนของแกสอะเซทิลีน

5. สายแกสออกซิเจนและอะเซทลิีน

6. ประแจสําหรับเปดปดแกสอะเซทิลีน

7. กระบอกใสน้ําสบู

8. เทปพันเกลียว

9. ถังดับเพลิง

10.ฝาครอบหัวถัง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

อุปกรณชุดตดัแกส



ความปลอดภยัในการใชงานชดุเชื่อม-ตัดแกส

ขอควรระวัง

1.เลือกใชนมหนูใหถูกตองกับชนิดของแกส ถาใชไมถูกตองจะทําใหเกิด
การอดุตันและระเบิดได

2.เลือกใชขนาดนมหนูใหเหมาะกับขนาดความหนาของโลหะ

ชุดนมหนูใชกับแกสแอลพีจี



อุปกรณปรับแรงดนัแกส (Regulator)

สายแกส (Hose)

ทนแรงดันไดถึง 870 ปอนด/ตารางนิ้ว ทนแรงดันไดถึง 300 ปอนด/ตารางนิ้ว



การติดตัง้อุปกรณปองกันไฟยอนกลบั



ความบรสิทุธิ์ของกาซออกซิเจนที่มผลตองานตัด

ความบรสิุทธิ์ของกาซออกซิเจนมีผลตออัตราการสิ้นเปลือง

ของปริมาณกาซที่ใชตามปรกติ ความบรสิุทธิ์ของกาซออกซิเจน
อุตสาหกรรมจะอยูที่ 99.5% ถาความบรสิุทธิ์ลดลงทกุ 1% 
จะสิ้นเปลืองกาซออกซิเจนเพิ่ม 10% และทําใหงานตัดชาลง

เปรียบเทียบการใช Acetylene กับ LPG



การประกอบและติดตั้งชุดเชื่อมกาซซึ่งสามารถนําเคลื่อนที่ไปใชใน

สถานที่ตาง ๆ ไดอยางสะดวก กระทําไดดังนี้

1.  นําถังบรรจุกาซออกซิเจนและอะเซทีลีนหรือแอลพีจีวางบนรถเข็น

และคลองยึดดวยโซใหแนนปองกันถังบรรจุกาซลมกระแทก

2.  ถอดฝาครอบหัวถังบรรจุกาซออก

3.  หมุนเปดวาลวหัวถังแลวปดอยางรวดเร็ว เรียกวา “Cracking the 

Valve” เพื่อเปนการคลายวาลวที่ปดแนนอยู และไลสิ่งสกปรกออกไป 

จากทอทางออก

4. ตรวจสอบเกลียวทอทางออกของกาซกอนทําการประกอบเกจปรับ

ความดัน

การประกอบและตดิตั้งอุปกรณชดุตดักาซ



5. ประกอบเครื่องปรับความดันกาซ เขากับหัวถังทางดานทอทางออกกาซ 

จําไววา เครื่องปรับความดันของออกซิเจน เกลียวขวา อะเซทีลีนเกลียว

ซาย ใชมือหมุนจนตึงมือเสียกอนคอยใชประแจขันใหแนน

6. แนใจวาสกรูปรับความดันของเครื่องปรับความดันคลายอยูไมไดหมุน

ปรับความดันไว

การประกอบและตดิตั้งอุปกรณชดุตดักาซ



7. สายกาซอะเซทิลีนหรือแอลพีจีจะกําหนดเปนสีแดงสําหรับตอเขาที่ถังแกส

เชน อะเซทิลีน แอลพีจี และปลายสายอีกดานตอเขาที่ดามตัดหรือดามเชื่อมที่มี

สัญลักษณสีแดงติดอยู

8. สายออกซิเจนจะกําหนดใหเปน

สายสีดํา(บางรุนอาจเปนสีเขียว สี

ฟา)สําหรับตอเขาที่ถังลม และ

ปลายสายอีกดานตอเขาที่ดามตัด

หรือดามเชื่อมที่มีสัญลักษณสีฟา

ติดแสดงอยู

9. เลือกใชนมหนูใหถูกตองกับ

ชนิดของกาซ และขนาดของโลหะ

การประกอบและตดิตั้งอุปกรณชดุตดักาซ



10. ตรวจสอบขอตอทุกจุดและขันใหแนนดวยประแจ

11.ทําการตรวจสออบการรั่วของกาซโดยเปดวาลวแลวใชน้ําสบูฉีดบริเวณ
จดุขอตอทั้งหมดหากพบการรั่วไหลของกาซจะเกิดฟองอากาศขึ้น ใหทํา
การปดวาลวหัวถังและทําการแกไขดวยการขันใหแนนหรือใสซีลยางเขา
ที่เกลียวแลวขนัแนน ทําการทดสอบอีกครั้งวาไมมีการรั่วซมึของกาซ

12. หมนุปรับสกรูปรับความดันทีเ่ครื่องปรับความดันกาซตามตองการ

การประกอบและตดิตั้งอุปกรณชดุตดักาซ

ประเภทของกาซ แรงดันที่ใชงานเปน Bar

ออกซิเจน (Oxygen)

อะเซทลิีน (Acetylene)

แอลพีจ ี(LPG)

1.5

5

15-20



13. เปดวาลวอะเซทีลีนกอน เพื่อจุดเปลวไฟ โดยใชอุปกรณจุดไฟ 
(Spark Lighter) เทานั้น

14. เปดวาลวออกซิเจนที่หัวทอรชเชื่อม(ดามจับ)เพื่อปรับเปลวไฟตาม
ตองการ

การประกอบและตดิตั้งอุปกรณชดุตดักาซ



อุปกรณทําความสะอาดหัวทิพ (Tip Cleaner)
ลกัษณะเปนตะไบกลมขนาดเลก็ มีหลายขนาดตามขนาดความ

โตของรูหัวทิพ และมลีกัษณะเปนตะไบแบนเลก็ 



การตรวจสอบอุปกรณชุดตัดแกสกอนใชงาน



1. ผูปฏิบัติงานตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายใหครบถวน

การปองกันอันตรายในงานเชื่อม-ตัด ดวยแกส



2. หามทําการเคลื่อนยายหัวเชื่อมหรือหัวตัด ขณะที่ติดไฟอยู

3. จัดใหมีวัสดุปองกันความรอนและสะเก็ดลกูไฟ

4. อยาดึงสายแกสเพราะถาถังมัดไวไมมั่นคงจะลมกระแทก

5. หามใชไฟแช็คแกสหรือไมขีดไฟจุดแกสที่หัวตัด

การปองกันอันตรายในงานเชื่อม-ตัด ดวยแกส



การปองกันอันตรายในงานเชื่อม-ตัด ดวยแกส

6. หามทํางานใกลพื้นที่จัดเก็บสารเคมีเชน กาซ สี ทินเนอร น้ํามัน จารบี

7. หามใชชุดตัดแกสทําการตัดถัง หรือภาชนะที่เคยบรรจุสารเคมีไวไฟ

โดยเด็ดขาด



การปองกันอันตรายในงานเชื่อม-ตัด ดวยแกส

8.หามใชออกซิเจนเปาฝุนตามเสื้อผาหรือเปาตัวใหเย็น

9.หามใชถังแกสรองวัสดุเพื่อทําการเคลื่อนยายสิ่งของ

10.หามเคลื่อนยายถังแกสดวยวิธีกลิ้งไปกับพื้น

11.หามใชดามตัดเคาะทําความสะอาดชิ้นงาน

12.ใชฝาปดหัวถังทุกครั้งเมื่อเสร็จงาน

13.หามนําชุดตัดแกสไปวางในพื้นที่ ที่วัสดุดานบนมีโอกาศรวงหลนมาโดน

14.ติดตั้งอุปกรณปองกนัไฟยอนกลบั



การปองกันอันตรายในงานเชื่อม-ตัด ดวยแกส

15.จัดใหมีถังดับเพลงิประจําจุดทํางาน



หาม หาม

• หามใชสายที่แตก ชํารุด
• หามใชลวดมัดจุดขอตอ

• หามนอนถังกาซ

การปองกันอันตรายในงานเชื่อม-ตัด ดวยแกส



• วาวลเปด-ปด ใชงานไมสดวก

• เกจปรับแรงดันปรับคาไมได

• เกจปรับแรงดันอานคาไมได

หามใชงานชุดตดัแกสที.่-

การปองกันอันตรายในงานเชื่อม-ตัด ดวยแกส



ผาใบกนัไฟ ประกอบไปดวย Glass 

Fiber แผนโลหะ,และฟลมชนิด

พิเศษ สามารถรองรบัความรอนได

ที่อุณหภูมิ 1250ºC

วัสดปุองกันความรอนและประกายไฟ

ควรตดิตั้งผาใบกันไฟหางจากตําแหนงลูกไฟรวงหลนประมาณ 1-1.5 เมตร



Work Safely, your family needs you

ทํางานอยางปลอดภัยเพราะครอบครัวตองการทาน


