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กรณีศึกษาถังเก็บนํ้ามันเตาระเบิด 

กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล 

 

 อุบัติเหตุถังเก็บน้ํามันเตาระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ ณ โรงงานผลิตอาหาร เป็นเหตุทําให้มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต   
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย ส่งเจ้าหน้าท่ีกลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล 
เข้าตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุ และผลการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้ 

 ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
 มูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินประมาณ 10 ล้านบาท มีผู้เสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุ 2 ศพ และได้รับ
บาดเจ็บจํานวน 3 คน ถังน้ํามันเตามีท้ังหมด 4 ถัง ได้รับความเสียหายจากการระเบิด ๑ ถัง บุบชํารุด ๑ ถัง 
สภาพความเสียหายเล็กน้อยจํานวน ๒ ถัง ถังก๊าซแอลพีจี แตกระเบิด ๑ ถัง บวมชํารุด ๑ ถัง ถังออกซิเจนถูกไฟ
คลอกชํารุดจํานวน ๔ ถัง เครื่องเชื่อมไฟฟ้าได้รับความเสียหาย อาคารซ่อมบํารุงพร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์ และ
ป้อมยามหน้าโรงงานถูกไฟไหม้เสียหายท้ังหมด อาคารท่ีติดต้ังหม้อน้ําเสียหายบางส่วน  

 ข้อมูลเหตุการณ์ก่อนเกิดอุบัติเหตุ  
 จากการสอบถามผู้ท่ีเก่ียวข้องบอกว่า ฝ่ายซ่อมบํารุงตรวจพบว่า ลูกลอยบอกระดับน้ํามันในถังน้ํามัน
เตาหมายเลข ๔ เกิดติดค้าง ไม่สามารถแสดงระดับปริมาณน้ํามันในถังตามจริงได้ จึงให้ช่างเข้าทําการซ่อมแซม
เพ่ือให้ลูกลอยในถังน้ํามันเตาสามารถใช้งานได้ตามปกติ ซ่ึงในขณะท่ีช่างท้ังสามคนกําลังทํางานเพ่ือแก้ไขอยู่นั้น 
ได้เกิดเสียงดังคล้ายเสียงระเบิดข้ึนสองครั้ง และเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงท่ีถังน้ํามันเตาและบริเวณพ้ืนท่ี
ใกล้เคียงเป็นพ้ืนท่ีประมาณ ๔๐๐ ตารางเมตร 

 แนวทางการสอบสวนหาสาเหตุ 
 เม่ือพิจารณาจากองค์ประกอบของการระเบิดและการเกิดอัคคีภัย ซ่ึงต้องประกอบด้วย เชื้อเพลิง 
อากาศ และแหล่งกําเนิดประกายไฟ  
 เช้ือเพลิง น้ํามันเตาในถังน้ํามันเตา ปกติจะติดไฟยาก น้ํามันเตาจะต้องถูกทําให้ร้อนจนถึงอุณหภูมิท่ี
ติดไฟและระเบิดได้ ซ่ึงสูงกว่า ๖๐ องศาเซลเซียสข้ึนไป สําหรับน้ํามันเตาท่ีรั่วไหลกระจายอยู่ตามพ้ืน เป็นพ้ืนท่ี
ประมาณ ๔๐๐ ตารางเมตร จะติดไฟได้น้ํามันต้องร้อนจัดถึงจุดติดไฟ หรือมีเปลวไฟจากเชื้อเพลิงอ่ืนมาเป็นตัวจุด 
ก๊าซแอลพีจี ในถังอาจเกิดการรั่วไหลออกจากถังผ่านสายส่งก๊าซท่ีขาด หรือมีความร้อนจากภายนอกมาทําให้ถัง
ร้อนจัดจนก๊าซรั่วผ่านลิ้นนิรภัย หรือเกิดความดันสูงเกินจนถังระเบิด 
 ออกซิเจน การลุกไหม้ท่ัวไปจะใช้อากาศท่ีอยู่รอบๆตัวเรา ซ่ึงมีก๊าซออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ 
ประมาณ 21 % แต่การเผาไหม้แต่ละครั้งนั้นจะต้องการออกซิเจนประมาณ 16 % เท่านั้น ดังนั้นจะเห็นว่า
เชื้อเพลิงทุกชนิดท่ีอยู่ในบรรยากาศรอบ ๆ ตัวเรานั้นจะถูกล้อมรอบด้วยออกซิเจน ซ่ึงมีปริมาณเพียงพอสําหรับ
การเผาไหม้ ถ้าปริมาณออกซิเจนยิ่งมากเชื้อเพลิงก็ยิ่งติดไฟได้ดีข้ึน  
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 แหล่งกําเนิดประกายไฟ เปลวไฟอาจเกิดปรากฏการณ์ไฟย้อนกลับ (Flashback) ท่ีหัวตัดก๊าซ การเกิด
ไฟลุกไหม้หรือระเบิดท่ีอุปกรณ์ขณะทําการใช้หัวตัดแก๊ส การอาร์คของเครื่องเชื่อมไฟฟ้า การตัดด้วยหัวตัดก๊าซ  

 การตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ จากการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ พบว่า ถังน้ํามันเตาหมายเลข ๔ ผนังถัง
ฉีกขาดตามรอยเชื่อม และกระเด็นตกอยู่ท่ีพ้ืน ตัวถังหลุดตกลงมาจากขาต้ัง ตัวถังถูกไฟคลอก มีน้ํามันเตา
กระจายนองพ้ืนไหลไปลงบ่อน้ําเสียเป็นบริเวณกว้างประมาณ 4๐๐ ตารางเมตร และใกล้ๆ ถังน้ํามันเตา พบว่ามี
ถังก๊าซแอลพีจี จํานวน ๒ ถัง ระเบิดไป ๑ ถัง และมีถังออกซิเจนถูกไฟคลอกจํานวน ๔ ถัง  
 จากการตรวจสอบในท่ีเกิดเหตุอย่างละเอียด พบว่าท่ีฝาช่องคนลอดบนถังน้ํามันเตามีน๊อตถูกถอดออก
มาแล้วจํานวน ๒ ตัว แต่น๊อตบางตัวมีสภาพเก่าจนเกิดสนิมล็อคแน่น ทําให้ไม่สามารถถอดน๊อตด้วยประแจได้ 
และพบว่ามีน๊อตตัวหนึ่ง มีการหลอมละลายเว้าแหว่งเห็นเป็นรอยตัด แสดงว่ามีการใช้เปลวไฟจากหัวตัดก๊าซ
ตัดน๊อตออก 
 

        

 

 ข้อสันนิษฐานสาเหตุท่ีทําให้ถังเก็บน้ํามันเตาระเบิด จากการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุและจากการ
สอบถามผู้ท่ีเก่ียวข้องพอจะสรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุได้ 2 กรณีดังนี้ 
 กรณีท่ี 1. เกิดจากการใช้หัวตัดก๊าซ ตัดน๊อตตัวท่ีมีสนิมล็อคแน่น ซ่ึงการใช้หัวก๊าซพ่นเปลวไฟเพ่ือ
ตัดน๊อต ทําให้คราบน้ํามันเตาท่ีเกาะติดอยู่ตามผิวถังด้านใน ร้อนจัดและระเหยเป็นไอหรือควันผสมกับอากาศใน
สัดส่วนท่ีติดไฟหรือระเบิดได้ คือระหว่าง LEL-UEL และเกิดการจุดระเบิดด้วยความร้อนจากเปลวไฟหรือผิว
เหล็กท่ีร้อนแดง การจุดระเบิดของไอน้ํามันหรือควันน้ํามันในถัง ทําให้เกิดความดันสูงภายในถังจนชนะความเค้น
ตามแนวรัศมี (Circumferential Stress) ผนังถังจึงระเบิดฉีกขาดตามแนวเชื่อมโดยรอบ น้ํามันในถังส่วนหนึ่งพุ่ง
กระจายเข้าสู่อาคารซ่อมบํารุง และเกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรงจากสายก๊าซแอลพีจีและออกซิเจนท่ีขาดทําให้เกิด
การพ่นเปลวไฟโหมลุกไหม้ไปท่ัวบริเวณ น้ํามันเตาท่ีรั่วไหลออกจากถัง เกิดการติดไฟอย่างรวดเร็ว และทําให้ถัง
ก๊าซระเบิดในเวลาต่อมา เนื่องจากเพลิงได้ลุกไหม้ท่วมบริเวณ และน้ํามันในถังเก็บน้ํามันเตาท่ี 3 ซ่ึงอยู่ติดกัน 
น้ํามันร้อนข้ึนและดันออกมาทางท่อระบาย ล้นออกมาเป็นเชื้อเพลิงให้เผาไหม้อย่างต่อเนื่อง จนทําให้เหล็ก
โครงสร้างของถังยุบตัวพังลงมา ไฟได้ลุกลามไปยังอาคารท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงอย่างรวดเร็วตามทิศทางของน้ํามัน
ท่ีกระจายออกไปและทิศทางของกระแสลม จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมท้ังทรัพย์สินเสียหาย 

ร่องรอยการใช้ไฟตัด 

สภาพความเสียหาย 
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 กรณีท่ี 2. เกิดจากไฟย้อนกลับเข้าถังก๊าซทําให้ถังก๊าซระเบิด ซ่ึงจากการระเบิดของถังก๊าซทําให้ก๊าซ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว พร้อมท้ังเกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรง เผาไหม้ถังเก็บน้ํามันเตา ทําให้ถังน้ํามันเตาระเบิดใน
เวลาต่อมา และเพลิงลุกไหม้น้ํามันอย่างต่อเนื่องเป็นบริเวณกว้าง 
ดังกล่าว  

อันตรายท่ีเกิดจากการเชื่อม
ประสิทธิภาพดีเพียงใด แต่ก็ยังมีความเป็นอันตรายในตัวของมันเอง กล่าวคือ อาจจะเกิดปรากฏการณ์ไฟ
ย้อนกลับ (Flashback) ท่ีหัวเชื่อมก๊าซ การเกิดไฟลุกไหม้หรือการระเบิดท่ี
การระเบิดท่ี Torch การระเบิดของสายก๊าซหรือสายออกซิเจน
หรือ การระเบิดท่ี Regulators และรุนแรงท่ีสุด คือ การระเบิดท่ีถังออกซิเจนหรือถังก๊า
สาเหตุมาจากการเกิดปรากฏการณ์ไฟย้อนกลับ

ไฟย้อนกลับเกิดข้ึนได้จากการเสียสมดุลระหว่างแรงดันก๊าซท่ีพุ่งออกมากับเปลวไฟท่ีเผาไหม้ก๊าซในขณะ
ทํางาน เกิดเปลวไฟย้อนกลับเข้าถังก๊าซ

1. แรงดันก๊าซมากกว่าออกซิเจน
กรณีนี้อาจไม่เกิดอันตรายแต่เปลวไฟก็จะดับ

2. แรงดันก๊าซลดลงอย่างเฉียบพลัน ถ้าแรงดันก๊าซลดลงอย่างฉับพลัน จนเปลวไฟย้อนเข้าภายในระบบ 
ซ่ึงผลของมันอาจจะทําให้เกิดเสียงดังเหมือนลูกโป่งแตกหรือถ้าเปลวไฟย้อนกลับเข้าไปถึงด้ามตัด สายเชื่อม หรือ
ถังก๊าซ ก็อาจเกิดอันตรายถึงข้ันเสียอวัยวะ บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
Flashback จากการตัดโลหะด้วยก๊าซ 

 มาตรการป้องกันสําหรับกรณีท่ี 
1. มาตรการในการป้องกันเพลิงไหม้กรณีถังน้ํามัน 

ส่วนใดๆ ของภาชนะบรรจุเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิง หรือยังปนเป้ือนเชื้อเพลิงอยู่ 

2. มาตรการในการป้องกันเหตุเพลิงไ
ได้ ก็ต่อเม่ือถังเก็บน้ํามันนั้น ได้รับการล้างทําความสะอาด 
และตรวจวัดไอระเหยของน้ํามัน (Testing) 
ทุกข้ันตอนอยา่งถูกต้อง และค่าไอระเหยของน้ํามันท่ีตรวจวัดได
ซ่ึงเป็นค่าท่ีระบุถึงปริมาณไอระเหยของเชื้อเพลิงข้ันตํ่า ท่ีสามารถทําให้เกิดการระเบิดได้

 มาตรการป้องกันสําหรับกรณีท่ี 
สามารถทําได้โดยการติดต้ังอุปกรณ์

การไหลย้อนกลับของก๊าซ ซ่ึงเป็นสาเหตุในการเกิดไฟย้อนกลับ 
1. Flashback arrestors

ติดต้ังท่ีหัวตัด/เชื่อมก๊าซ  ติดต้ังท่ีสาย
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เกิดจากไฟย้อนกลับเข้าถังก๊าซทําให้ถังก๊าซระเบิด ซ่ึงจากการระเบิดของถังก๊าซทําให้ก๊าซ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว พร้อมท้ังเกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรง เผาไหม้ถังเก็บน้ํามันเตา ทําให้ถังน้ํามันเตาระเบิดใน
เวลาต่อมา และเพลิงลุกไหม้น้ํามันอย่างต่อเนื่องเป็นบริเวณกว้าง จนเป็นเหตุให้มีผูไ้ด้รับบาดเจ็บและ

จากการเชื่อมตัดโลหะโดยใช้ก๊าซ หัวเชื่อมก๊าซ (Torch) ถึงแม้จะได้รับการออกแบบให้มี
ประสิทธิภาพดีเพียงใด แต่ก็ยังมีความเป็นอันตรายในตัวของมันเอง กล่าวคือ อาจจะเกิดปรากฏการณ์ไฟ

วเชื่อมก๊าซ การเกิดไฟลุกไหม้หรือการระเบิดท่ี อุปกรณ์ขณะทําการเชื่อมก๊าซ เช่น 
การระเบิดของสายก๊าซหรือสายออกซิเจน (Hoses) ซ่ึงต่อระหว่าง Torch 

และรุนแรงท่ีสุด คือ การระเบิดท่ีถังออกซิเจนหรือถังก๊าซเชื้อเพลิง ล้วนแต่มี
สาเหตุมาจากการเกิดปรากฏการณ์ไฟย้อนกลับ (Flashback) ท้ังสิ้น 

เกิดข้ึนได้จากการเสียสมดุลระหว่างแรงดันก๊าซท่ีพุ่งออกมากับเปลวไฟท่ีเผาไหม้ก๊าซในขณะ
เปลวไฟย้อนกลับเข้าถังก๊าซเป็นเหตุให้ถังก๊าซระเบิด การเสียสมดุล มี 2 กรณีคือ

ออกซิเจน ถ้าปรับก๊าซให้มีแรงดันสูงๆ เปลวไฟจะถูกผลักออกจากหัวตัดเชื่อม 
กรณีนี้อาจไม่เกิดอันตรายแต่เปลวไฟก็จะดับ 

แรงดันก๊าซลดลงอย่างเฉียบพลัน ถ้าแรงดันก๊าซลดลงอย่างฉับพลัน จนเปลวไฟย้อนเข้าภายในระบบ 
ยงดังเหมือนลูกโป่งแตกหรือถ้าเปลวไฟย้อนกลับเข้าไปถึงด้ามตัด สายเชื่อม หรือ

ถังก๊าซ ก็อาจเกิดอันตรายถึงข้ันเสียอวัยวะ บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ และนี่เป็นสาเหตุของการเกิดไฟย้อน 
จากการตัดโลหะด้วยก๊าซ  

สําหรับกรณีท่ี 1 

มาตรการในการป้องกันเพลิงไหม้กรณีถังน้ํามัน ห้ามทําให้เกิดความร้อนจาก การตัด การเชื่อม ท่ี
ส่วนใดๆ ของภาชนะบรรจุเชื้อเพลิง การควบคุมแหล่งกําเนิดความร้อน หรือประกายไฟ 
เชื้อเพลิง หรือยังปนเป้ือนเชื้อเพลิงอยู่  

มาตรการในการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ถังเก็บน้ํามันท่ีมีความปลอดภัยสามารถทําการตัดหรือเชื่อม
รับการล้างทําความสะอาด (Cleaning) ระบายไอระเหยของน้ํามัน 

Testing) ท่ีอาจตกค้างอยู่โดยเครื่องวัด (Combustible Gas Detector) 
างถูกต้อง และค่าไอระเหยของน้ํามันท่ีตรวจวัดได้ต้องเป็น 0% Lower Explosive Limit (LEL) 

ซ่ึงเป็นค่าท่ีระบุถึงปริมาณไอระเหยของเชื้อเพลิงข้ันตํ่า ท่ีสามารถทําให้เกิดการระเบิดได้ 

สําหรับกรณีท่ี 2 

ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ (Flashback arrestors)
การไหลย้อนกลับของก๊าซ ซ่ึงเป็นสาเหตุในการเกิดไฟย้อนกลับ โดยมีเครื่องมือ-อุปกรณ์ป้องกัน 

lashback arrestors ป้องกันไฟย้อนกลับ ซ่ึงเป็นสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุท่ีรุนแรง มีท้ังแบบ
ติดต้ังท่ีสาย และติดต้ังท่ีท่ีอุปกรณ์ปรับความดัน (Regulator) 
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เกิดจากไฟย้อนกลับเข้าถังก๊าซทําให้ถังก๊าซระเบิด ซ่ึงจากการระเบิดของถังก๊าซทําให้ก๊าซ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว พร้อมท้ังเกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรง เผาไหม้ถังเก็บน้ํามันเตา ทําให้ถังน้ํามันเตาระเบิดใน

ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 

ถึงแม้จะได้รับการออกแบบให้มี
ประสิทธิภาพดีเพียงใด แต่ก็ยังมีความเป็นอันตรายในตัวของมันเอง กล่าวคือ อาจจะเกิดปรากฏการณ์ไฟ

อุปกรณ์ขณะทําการเชื่อมก๊าซ เช่น 
Torch กับ Regulator 
ซเชื้อเพลิง ล้วนแต่มี

เกิดข้ึนได้จากการเสียสมดุลระหว่างแรงดันก๊าซท่ีพุ่งออกมากับเปลวไฟท่ีเผาไหม้ก๊าซในขณะ
กรณีคือ 

มีแรงดันสูงๆ เปลวไฟจะถูกผลักออกจากหัวตัดเชื่อม 

แรงดันก๊าซลดลงอย่างเฉียบพลัน ถ้าแรงดันก๊าซลดลงอย่างฉับพลัน จนเปลวไฟย้อนเข้าภายในระบบ 
ยงดังเหมือนลูกโป่งแตกหรือถ้าเปลวไฟย้อนกลับเข้าไปถึงด้ามตัด สายเชื่อม หรือ

และนี่เป็นสาเหตุของการเกิดไฟย้อน 

ห้ามทําให้เกิดความร้อนจาก การตัด การเชื่อม ท่ี
การควบคุมแหล่งกําเนิดความร้อน หรือประกายไฟ ในขณะท่ีในถังน้ํามันมี

ถังเก็บน้ํามันท่ีมีความปลอดภัยสามารถทําการตัดหรือเชื่อม
ระบายไอระเหยของน้ํามัน (Purging) 

Combustible Gas Detector) ครบ
Lower Explosive Limit (LEL) 

 

lashback arrestors) เพ่ือทําหน้าท่ีป้องกัน
ป้องกัน ดังนี้  

ป้องกันไฟย้อนกลับ ซ่ึงเป็นสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุท่ีรุนแรง มีท้ังแบบท่ี
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2. Torch-mounted flashback arrestors เป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับสําหรับติดต้ังท่ีหัวตัด/
เชื่อมก๊าซ ทําหน้าท่ี 2 อย่าง คือ หยุดเปลวไฟท่ีย้อนกลับ และหยุดก๊าซท่ีย้อนกลับด้วยระบบวาล์วกันย้อนท่ี
ติดต้ังภายใน 

3. Hose-mounted flashback อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ แบบติดต้ังท่ีสาย มีระบบการทํางาน
คล้ายกับแบบ Torch-mounted flashback arrestors ใช้ติดต้ังท่ีสายก๊าซ ใกล้หัวตัด 

4. Regulator-mounted flashback arrestors อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ ชนิดติดต้ังท่ีอุปกรณ์
ปรับความดัน จะติดต้ังท่ีทางออกของก๊าซท่ีอุปกรณ์ปรับความดัน ท้ังในส่วนของอ๊อกซิเจน และก๊าซเชื้อเพลิง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพแสดงอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ 

 ข้อเสนอแนะ 

1. ห้ามทําให้เกิดความร้อนจาก การตัด การเชื่อม ท่ีส่วนใดๆ ของภาชนะบรรจุเชื้อเพลิง  
2. ต้องมีความรู้และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน 

3. ต้องจัดให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

4. ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ (Flashback Arrestors)  ท่ีอุปกรณ์ท่ีใช้สําหรับ เชื่อมแก๊ส (Gas 
Welding Equipment) ทุกตัวและมีการตรวจสอบสภาพให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ  

5. เลือกใช้ Flashback Arrestors ท่ีมีการออกแบบและสร้างตามมาตรฐาน    
6. ตรวจสอบและทดสอบสภาพการทํางานของ Flashback Arrestors ตามระยะเวลา ท่ีผู้ผลิต

กําหนด หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง    
7. Flashback  Arrestors ท่ีผ่านการใช้งานต้องเปลี่ยนใหม่อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี อย่างไรก็ดี ถึงแม้มี

การติดต้ัง Flashback Arrestors ท่ี Gas Welding Equipment  แล้วก็ตาม ผู้ปฏิบัติงานยังคงต้องปฏิบัติตาม
กฎข้อบังคับในการทํางานเชื่อมแก๊สอย่างปลอดภัย  (Work Instruction) โดยเคร่งครัด 

8. ควรจัดให้มีข้อกําหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องดําเนินการขออนุญาตก่อนปฏิบัติ งาน (Work permit) 
ในบริเวณพ้ืนท่ีทํางานเชื่อมตัดโลหะ เพ่ือให้ดําเนินการตามข้ันตอนและให้เกิดความปลอดภัยและมีผู้รับผิดชอบ
ความ ปลอดภัยเฝ้าระวังในการทํางาน 
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9. การเชื่อมหรือตัดภาชนะบรรจุสารไวไฟหรือก๊าซทุกครั้ง ต้องถ่ายและล้างทําความสะอาด สารไวไฟ
หรือก๊าซท่ีตกค้างอยู่ในภาชนะ แล้วทําการระบายอากาศภายในภาชนะจนแน่ใจว่าไม่มีสารไวไฟหรือก๊าซตกค้าง 
หรือต้องเป็น 0% ของขีดจํากัดล่างของช่วงการติดไฟ (Lower Explosive Limit) แล้วเท่านั้น จึงทําการเชื่อมได้ 

10.  ในบริเวณท่ีมีการเชื่อมตัดจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงติดต้ังไว้ใกล้บริเวณพ้ืนท่ีทํางานให้ 
เพียงพอ และสามารถหยิบใช้ได้โดยสะดวกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

11.  ห้ามสลับสายลมกับสายก๊าซอย่างเด็ดขาด เพราะอาจทําให้เกิดการระเบิดได้ 

12.  ควรตรวจสอบสายลมและสายก๊าซ รวมท้ังอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ  
(Flashback Arrestors) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


