
รายงานผลการตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุเพลิงไฟไหม้ 
โรงงานพิมพ์ผ้าและฟอกย้อมผ้า 

ข้อมูลท่ัวไป 
๑. โรงงานท่ีเกิดอุบัติเหตุ ประกอบกิจการพิมพ์ผ้าและฟอกย้อมผ้า  
๒. ลักษณะอาคารท่ีเกิดเหตุเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเปิดโล่งด้านหน้าและหลังติดต้ัง

หม้อน้ําจํานวน ๒ เครื่อง และติดต้ังหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน (Hot Oil) จํานวน ๑ เครื่อง 
แยกเป็นอิสระจากอาคารอ่ืน  

๓. ลักษณะการใช้งานของหม้อต้มฯ และเครื่องจักรท่ีเก่ียวข้อง คือ 
    ๓.๑. หม้อต้มฯเป็นชนิดขดไส้ไก่ต้ัง ขนาด ๒,๐๐๐,๐๐๐ Kcal/Hr ใช้กะลาปาล์มเป็น

เชื้อเพลิง ติดต้ังป๊ัมหมุนเวียนน้ํามันใช้พลังงานจากไฟฟ้าจํานวน ๒ ชุด และป๊ัมหมุนเวียนน้ํามันใช้เครื่องยนต์
ดีเซลเป็นต้นกําลังขนาด ๑๔ แรงม้า จํานวน ๑ ชุด ติดต้ังถังเก็บน้ํามัน (Receiver Tank) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๑๒๐ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๓๕๐ เซนติเมตร ความจุ ๒,๖๓๕ ลิตร จํานวน ๑ ถัง ถังรับการ
ขยายตัว (Expansion Tank) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙๐ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๒๒๐ เซนติเมตร ความจุ 
๙๓๓ ลิตร จํานวน ๑ ถัง ใช้แท่ง Electrode เป็นเครื่องควบคุมระดับน้ํามันในถังรับการขยายตัว (Expansion 
Tank) ปริมาณน้ํามันในระบบท้ังหมดประมาณ ๒๐,๐๐๐ ลิตร มีการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยในการใช้
งานครั้งสุดท้ายเม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  

     ๓.๒. น้ํามันถ่ายเทความร้อนในระบบใช้ Therminol 55 ซ่ึงมีจุดวาบไฟ (Flash Point)  
ท่ีอุณหภูมิ ๑๗๗ OC จุดติดไฟ (Fire Point) ท่ีอุณหภูมิ ๒๑๘ OC และอุณหภูมิติดไฟได้เอง (AutoIgnition 
Temperature) ท่ีอุณหภูมิ ๓๔๓ OC น้ํามันในระบบใช้งานมาแล้วประมาณ ๓ ปี   
       ๓.๓. เครื่องจักรท่ีใช้กับหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน (Hot Oil) ประกอบด้วย 
เครื่องยืดผ้า อบผ้า จํานวน ๔ สายการผลิต โดยจะใช้งานครั้งละ ๒ สายการผลิต ใช้งานท่ีอุณหภูมิระหว่าง  
๒๒๕-๒๔๐ OC (ข้ึนอยู่กับชนิดของผ้า) โดยมีแผงรังผึ้งทําหน้าท่ีถ่ายเทความร้อนจากน้ํามันให้กับอากาศซ่ึงใช้ 
พัดลมเป่าผ่านแผงรังผึ้ง ซ่ึงแผงรังผึ้งแต่ละชุดจะมีวาล์วควบคุม (Three Way Valve) เป็นอุปกรณ์ควบคุม 
ปริมาณน้ํามันเข้าแผงรังผึ้งเพ่ือควบคุมอุณหภูมิลมร้อน 

ความเสียหาย 
   การเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อต้มฯ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โครงสร้าง
อาคารได้รับความเสียหายบริเวณหลังคากระเบ้ืองด้านบนและด้านข้าง ตัวหม้อต้มฯ ถังรองรับการขยายตัว  
ถังเก็บน้ํามัน ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ได้รับความเสียหายท้ังหมด แต่ไม่ได้ลุกลามไปยังอาคารใกล้เคียงเนื่องจาก
เป็นอาคารเด่ียวมีระยะห่างโดยรอบ ค่าเสียหายประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

การสอบสวนอุบัติเหตุ 
   ๑. จากการสอบถามหัวหน้าพนักงานควบคุมหม้อน้ําและหม้อต้มฯ แจ้งว่าในวันเกิดเหตุ 
เวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. ได้หยุดการใช้เครื่องจักรและหม้อต้มฯ โดยในส่วนของหม้อต้มฯได้หยุดการป้อน
เชื้อเพลิงแต่ยังคงเดินป๊ัมหมุนเวียนน้ํามัน และพัดลมเป่าและดูดของระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิงยังคง
ทํางานอยู่ ต่อมาเม่ือเวลาประมาณ ๐๓.๒๐ น. ได้เกิดเปลวไฟลุกไหม้จากด้านบนของถังรับการขยายตัว 
(Expansion Tank) บริเวณช่องคนลอด โดยเปลวไฟได้เผาไหม้ส่วนบนข้ึนไปบนหลังคาและลุกลามลงมา
บริเวณด้านข้างและด้านล่างซ่ึงเป็นสถานท่ีติดต้ังป๊ัมหมุนเวียนน้าํมัน ตู้ควบคุมของหม้อต้มฯ และ
เครื่องยนต์ดีเซลฉุดป๊ัมหมุนเวียนน้ํามัน พนักงานได้ใช้ถังดับเพลิงระงับเหตุเบ้ืองต้น พร้อมแจ้งขอรถดับเพลิง
ในพ้ืนท่ี จํานวน ๑๐ คัน เข้าระงับเหตุ ใช้เวลาประมาณ ๔๕ นาที เพลิงจึงสงบ 
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   ๒. จากการสอบถาม ยังได้ทราบว่าโดยปกติจะเลิกงานเวลาประมาณ ๒๔.๐๐ น. โดยมีข้ันตอน
การหยุดเครื่อง กล่าวคือพนักงานในสายการผลิตจะต้องโทรแจ้งพนักงานควบคุมหม้อต้มฯเพ่ือหยุดป้อน
เชื้อเพลิงและจะต้องเปิดเครื่องในสายการผลิตหมุนเวียนน้ํามันเพ่ือระบายความร้อนจนอุณหภูมิน้ํามันตํ่ากว่า 
๑๐๐ OC จึงจะปิดเครื่องจักรในสายการผลิตได้ แต่ในวันท่ีเกิดเหตุมีการทํางานเกินเวลาไปจนถึงเวลา ๐๒.๐๐ น. 
และยังทราบว่าพนักงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้ันตอนต่างๆในระดับตํ่า 
   ๓. จากการตรวจสอบสถานท่ีพบว่าถังรับการขยายตัว (Expansion Tank) มีคราบน้ํามัน
และรอยไหม้ท่ีบริเวณรอบช่องคนลง  

๔. การควบคุมการใช้งานหม้อต้มฯ โรงงานมีผู้ควบคุมหม้อต้มฯท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เพียง ๑ คน ซ่ึงไม่เหมาะสมกับการทํางานจริงซ่ึงทํางานตลอด ๒๔ ชั่วโมง สัปดาห์ละ ๖ วัน  
(หยุดวันอาทิตย์) ซ่ึงแสดงว่าผู้ควบคุมหม้อต้มฯในบางช่วงเวลาอาจเป็นผู้ท่ีไม่ได้รับการอบรม อีกท้ังพนักงาน
ควบคุมเครื่องจักรในสายการผลิตไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างเคร่งครัด 
                     ๕. ประวัติการตรวจสอบคุณภาพน้ํามันถ่ายเทความร้อน ปรากฏว่าไม่มีการวิเคราะห์
คุณภาพน้ํามัน  

การวิเคราะห์ 
   จากการตรวจสอบพบข้อบกพร่อง ดังนี้ 

๑. ถังรับการขยายตัว (Expansion Tank) มีขนาดความจุน้อยเกินไปและไม่เป็นไปตาม 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุปกรณ์ความปลอดภัยสําหรับหม้อน้ําและหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อ
นําความร้อน พ.ศ. ๒๕๔๙  หมวด ๒ ข้อ ๔.๑ “กรณีของเหลวในระบบท้ังหมด ต้ังแต่ ๑๐๐๐ ลิตรข้ึนไป  
ถังต้องรองรับปริมาณของเหลวท่ีขยายตัวได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของปริมาณของเหลวในระบบท้ังหมด”  
  ๒. การคํานวณปริมาณการขยายตัวของน้ํามันในระบบ 

    ๒.๑. อัตราการขยายตัวของน้ํามันถ่ายเทความร้อนเท่ากับ ๐.๐๐๐๙๖๑ / OC ฉะนั้น 
หากคิดจากอุณหภูมิของน้ํามันใช้งานสูงสุด ๒๔๐ OC ถึงอุณหภูมิติดไฟได้เอง (AutoIgnition Temperature = 
๓๔๓ OC) เท่ากับ ๑๐๓ OC จากการคํานวณสามารถระบุได้ว่าปริมาณน้ํามันในระบบประมาณ ๑๘,๐๐๐ ลิตร 
[๒๐,๐๐๐ ลิตร ลบด้วยปริมาณน้ํามันท่ีตกค้างอยู่ในถังเก็บน้ํามัน (Receiver Tank) และถังรับการขยายตัว 
(Expansion Tank)] เม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน ๑๐๓ OC จะมีปริมาตรน้ํามันเพ่ิมข้ึนจํานวน ๑,๗๘๑.๖๙ ลิตร 
      ๒.๒. อัตราการขยายตัวของน้ํามันเท่ากับ ๐.๐๐๐๙๖๑ / OC หากคิดอัตราการขยายตัว
ของน้ํามันต้ังแต่ก่อนเริ่มเดินเครื่อง ๓๐ OC จนถึงอุณหภูมิใช้งาน ๒๔๐ OC มีความแตกต่างเท่ากับ ๒๑๐OC  
จากการคํานวณสามารถระบุได้ว่าปริมาณน้ํามันในระบบประมาณ ๑๘,๐๐๐ ลิตร เม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน ๒๑๐OC 
จะมีปริมาตรน้ํามันเพ่ิมข้ึนจํานวน ๓,๖๓๒.๕๘ ลิตร 

ข้อสันนิษฐาน 
  สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ เกิดจากอุณหภูมิของน้ํามันท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเกินจุดเดือดและเกิน
อุณหภูมิติดไฟได้เอง (AutoIgnition Temperature) เม่ือน้ํามันขยายตัวจนล้นถังรับการขยายตัว (Expansion 
Tank) ออกจากระบบสัมผัสกับอากาศจึงเกิดการลุกไหม้ทันที โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

จากการวิเคราะห์ข้างต้น และตามหลักวิชาการ สันนิษฐานในเบ้ืองต้นว่า สาเหตุการเกิดเพลิง 
ไหม้อาจเกิดจากพนักงานควบคุมเครื่องในสายการผลิตไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนการหยุดเครื่องท่ีถูกต้องกล่าวคือ 
พนักงานควบคุมเครื่องในสายการผลิตแจ้งผู้ควบคุมหม้อต้มฯให้ทราบว่าจะหยุดเครื่อง โดยพนักงานควบคุม
เครื่องในสายการผลิตหยุดเครื่องทันทีโดยไม่รอให้อุณหภูมิน้ํามันลดลงตํ่ากว่า ๑๐๐ OC ซ่ึงทําให้วาล์วควบคุม 
(Tree Way Valve) ทุกตัวปิดไม่ส่งน้ํามันเข้ารังผึ้งระบายความร้อน ประกอบกับการหยุดหม้อต้มฯกระทําเพียง 

/หยุดป้อน... 
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หยุดป้อนเชื้อเพลิง แต่ภายในห้องเผาไหม้ยังคงมีการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงท่ีตกค้างอยู่ทําให้น้ํามันในระบบยังคง
ได้รับความร้อนเพ่ิมข้ึน อีกท้ังเม่ือวาล์วควบคุม (Three Way Valve) ปิดตัวทําให้น้ํามันในระบบถูกหมุนเวียน
ส่งกลับ(Bypass) มาท่ีหม้อต้มฯซ่ึงยังคงมีความร้อนอยู่ ทําให้อุณหภูมิน้ํามันเพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเร็วเพราะไม่
สามารถระบายความร้อนออกท่ีรังผึ้งของเครื่องจักรได้ ทําให้น้ํามันเกิดการขยายตัวประมาณ ๑,๗๘๑.๖๙ ลิตร 
ซ่ึงมากเกินกว่าปริมาตรของถังรับการขยายตัว(Expansion Tank) จะรองรับได้ เพราะมีขนาดเล็ก (ความจุ
ประมาณ ๙๓๓ ลิตร) ประกอบกับอุณหภูมิของน้ํามันท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเกินอุณหภูมิติดไฟได้เอง (AutoIgnition 
Temperature) เม่ือสัมผัสกับอากาศจึงเกิดการลุกไหม้ทันที    

ข้อเสนอแนะ 
คณะผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว  เห็นควรมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ดังนี้ 
๑. ให้โรงงานติดต้ังถังรับการขยายตัวให้มีขนาดความจุอย่างน้อย ๓๐% ของปริมาณน้ํามัน

ท่ีมีใช้อยู่ในระบบ เพ่ือให้เป็นตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุปกรณ์ความปลอดภัยสําหรับหม้อ
น้ําและหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน พ.ศ. ๒๕๔๙   

๒. ให้โรงงานติดต้ังถังเก็บน้ํามัน (Receiver Tank) ให้มีขนาดเพียงพอในการรับปริมาณน้ํามัน 
ท่ีล้นจากถังรับการขยายตัว(Expansion Tank) 

๓. ให้โรงงานตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติน้ํามันท่ีใช้เป็นสื่อนําความร้อน ทุก ๖ เดือน 
๔. ให้โรงงานติดต้ังอุปกรณ์ความปลอดภัยให้ครบถ้วน และสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย  

ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น เครื่องวัดอัตราการไหล เกจวัดอุณหภูมิ เครื่องควบคุมอุณหภูมิปล่องไอเสีย  
๕. ไม่ให้มีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงระบบอันจะผลทําให้เพ่ิมภาระการใช้งานความร้อน 

เพ่ือมิให้น้ํามันร้อนรับอุณหภูมิสูงจนเสื่อมสภาพหรือเกิดเหตุขยายตัวล้นออกมาภายนอกจนกว่าจะมีการ
คํานวณความเพียงพอของอัตราการไหลให้เหมาะสม 

๖. ให้โรงงานจัดทําข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานในการเดินและหยุดหม้อต้มฯ พร้อมมีมาตร
การณ์ควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

๗. ให้โรงงานจัดหาผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มฯท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมาย  
เพ่ิมเติมให้เหมาะสมเพียงพอในการควบคุมการใช้งานหม้อต้มฯตลอดเวลาท่ีมีการใช้งาน 

๘. ให้ผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มฯ จดบันทึกรายงานการใช้งานประจําวันอย่างต่อเนื่อง 
๙. ควรมีการบํารุงรักษา ตรวจสอบ ล้างทําความสะอาดไส้กรองน้ํามันท่ีใช้เป็นสื่อนําความ

ร้อนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันการอุดตัน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการไหลเวียนน้ํามัน 
๑๐. กรณีน้ํามันถ่ายเทความร้อนท่ีใช้งานมานาน หรือเกิด Overheat มาหลายๆครั้ง  

ควรทําความสะอาดคาร์บอนหนาเกาะติดคล้ายตะกรันภายในท่อหมุนเวียนน้ํามัน ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบทําให้
ท่อแตก หรือกีดขวางการไหลเวียนน้ํามันในระบบ 

 

 

 

 

 

 

 



 

                
ภาพแสดงอาคารติดต้ังหม้อน้ําและหม้อต้มฯ ท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

                 
หม้อต้มฯ และอุปกรณ์ส่วนประกอบ ซ่ึงติดต้ังใหม่เรียบร้อยแล้ว 

                   
ภาพถังเก็บน้ํามัน และถังรับการขยายตัว ซ่ึงรื้อถอนออกเรียบร้อยแล้ว 

 
              ภาพแสดงการติดต้ังวาล์วควบคุม (Three Way Valve) 

 

 



แผนผังแสดงเส้นทางการไหลของน้ํามันในระบบ 
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1. หม้อนํ �า
2. หม้อนํ �า
3. หม้อต้มฯ
4. ถงัรับการขยายตวั ขนาด 933 ลิตร
5. ถงัเก็บนํ �ามนั ขนาด 2635 ลติร
6. Header นํ �ามนัเข้า
7. Line การผลิต 
8. Header นํ �ามนักลบั
            ปั�มหมนุเวียนนํ �ามนั
            วาล์วสามทา

             แผงรังผึ �งถ่ายเทความร้อน
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