
 
สถิติการเกดิอุบัติเหตุทอบรรจุกาซ (Compressed Gas Cylinders) ระเบิด 

 
ลําดับ วันท่ีเกิดเหตุ การเกิดอุบัติเหตุ /  

สถานที่เกิดเหต ุ
เสียชีวิต 

(คน) 
บาดเจ็บ 

(คน) 
คาเสียหาย 

(บาท) 
ขอสันนิษฐาน / สาเหตุการ

เกิดอุบัติเหตุ 
1 16 ส.ค. 2526 -ถังเก็บออกซิเจนเหลว 

 ระเบิด 
-บริษัท โรงงานสหพันธ 
  เหล็กไทย จํากัด  
  จ.สมุทรปราการ 

4 9 10.0 ลาน - 

2 2527 -ทอบรรจุ O2 ระเบิด  
 จ.จันทบุรี 

1 2 2.5 แสน -ทอหมดสภาพ 
-ปลอยใหทอตกกระแทก
พื้นขณะขนสง 

3 2528 -ทอบรรจุ O2 ระเบิด 
-หจก. วรากรเทรดดิ้ง  
  กทม. 

2 1 2.5 แสน -ทอหมดสภาพ 
-ปลอยใหทอตกกระแทก
พื้นขณะขนสง 

4 5 ต.ค. 2529 -ทอบรรจุ O2 ระเบิด 
-โรงพยาบาลบอไร  
  จ.ตราด 

3 - 1.0 ลาน -เกิดความผิดปกติจากการ
สรางทอ 
-เปนการระเบดิใน
โรงพยาบาล ขณะนําทอ O2  
มาให O2 แกคนไข 

5 25 พ.ย. 2542 -ทอบรรจุ O2 ระเบิด 
-หจก. พนัสออกซิเจน  
  จ.ชลบุรี 

1 2 5.0 แสน -ทอหมดสภาพ 
-ปลอยใหทอตกกระแทก
พื้นขณะขนสง 

6 6 ก.ย. 2543 -ทอบรรจุ O2 ระเบิด 
-หจก. ศิริสุนทรยโสธร  
  จ.รอยเอ็ด 

1 - 3.0 ลาน -เกิดรอยราวทีท่อมาเปน
ระยะเวลานาน 
-เปนการระเบดิขณะบรรจ ุ
O2 ในโรงงานบรรจุ 

7 27 ก.พ. 2544 -ทอบรรจุ O2 ระเบิด 
-บริษัท ช.ออกซิเจนและ 
  แกส จํากดั  
  จ.พระนครศรีอยุธยา 

2 2 5.0 แสน -ทอหมดสภาพ 
-เกิดรอยแยกเปนรองลึกที่
ไหลทอดานในมาเปน
ระยะเวลานาน 

 



สถิติการเกดิอุบัติเหตุทอบรรจุกาซ (Compressed Gas Cylinders) ระเบิด 
 

ลําดับ วันท่ีเกิดเหตุ การเกิดอุบัติเหตุ /  
สถานที่เกิดเหต ุ

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

คาเสียหาย 
(บาท) 

ขอสันนิษฐาน / สาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุ 

8 3 ม.ค. 2545 -ถังสะสมความดัน 
(Accumulators) ของ
ระบบไฮดรอลิคระเบิด 
-บริษัท ปคนิคพลาสติก
อินดัสเทรียล จํากัด 
จ.พระนครศรอียุธยา 

1 15 40.0 ลาน -เติมกาซผิดโดยใช O2 

เติมเขาไปใน 
Accumulator ของ
ระบบไฮดรอลิคแทนที่
จะใชN2 ซ่ึงเปนกาซ
เฉื่อย 

9 25 มิ.ย. 2545 -ทอบรรจุ O2 ระเบิด 
-หจก. ไทยผลิตภัณฑกาซ 
จ.ระยอง 

1 - 2 แสน -ทอไมสามารถรับความ
ดันขณะทําการบรรจุ O2 

ได 
10 25 ธ.ค. 2545 -ทอบรรจุ O2 ระเบิด 

-โรงงานวุฒิการชาง 
จ.นาน 

- 4 2 แสน -เปนทอเกาและหมด
สภาพการใชงาน 

11 21 ก.ค. 2546 -ระบบปรับอากาศระเบิด
ขณะทดสอบความดันดวย 
O2 
-บริษัท สระบรีุ ปโตรเลียม 
จํากัด 
จ.สระบุรี 

- 3 1 แสน -นํา O2 จากทอบรรจุทํา
การทดสอบแรงดันใน
ระบบปรับอากาศแทนที่
จะใช N2 ซ่ึงเปนกาซ
เฉื่อย 

12 31 ต.ค. 2546 -Accumulators ของ
ระบบไฮดรอลิคระเบิด 
-บริษัท กฤษณไฟเบอร 
  ซีเมนต จํากัด 
  จ.ราชบุรี 

3 - 10.0 ลาน เติมกาซผิดโดยใช O2 
เติมเขาไปใน
Accumulator ของ
ระบบไฮดรอลิคแทนที่
จะใช N2 ซ่ึงเปนกาซ
เฉื่อย  

13 2 มี.ค. 2547 -ทอบรรจุ O2 ระเบิด 
-บริษัท ยูไนเตด็ อินดัส 
เตรียลแกส จํากัด 
จ.สมุทรปราการ 

1 - 2.5 แสน -ทอบรรจุกาซหมด
สภาพเกดิระเบิดขณะ 
ทําการบรรจุกาซใน 
โรงงานบรรจุ 

 



 
สถิติการเกดิอุบัติเหตุทอบรรจุกาซ (Compressed Gas Cylinders) ระเบิด 

 
ลําดับ วันท่ีเกิดเหตุ การเกิดอุบัติเหตุ /  

สถานที่เกิดเหต ุ
เสียชีวิต 

(คน) 
บาดเจ็บ 

(คน) 
คาเสียหาย 

(บาท) 
ขอสันนิษฐาน / สาเหตุ

การเกิดอุบัติเหตุ 
14 11 พ.ค. 2547 -ทอบรรจุ O2 ระเบิด 

-หจก. แมปงออกซิเจน  
จ.เชียงใหม 

1 1 2.5 แสน -ทอบรรจุกาซหมด
สภาพการใชงานเกิด
ระเบิดขณะทําการบรรจุ
กาซในโรงงานบรรจุ 

15 7 ส.ค. 2547 -ทอบรรจุ O2 ระเบิด 
-โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต 
จ.ภูเก็ต 

1 1 5 แสน -ทอหมดสภาพ 
-ปลอยใหทอตก
กระแทกพื้นขณะ
คนงานกําลังเคลื่อนยาย
ทอ 

16 7 ก.ย. 2547 -ภาชนะบรรจุ LPG ระเบิด 
-บริษัท เอส ซี จี (ไทย
แลนด) จํากัด 
จ.ปทุมธานี 

1 3 5 แสน -ใชกาซผิด โดยใช O2  

ตัวเพิ่มแรงดันใหกับ
ภาชนะบรรจุ LPG 
ขนาด 48 กก. เพื่อถายเท
กาซ LPG ลงถังเล็ก
แทนที่จะใช N2 ซ่ึงเปน
กาซเฉื่อย 

17 21 ก.พ. 2548 -ถังพัก LPG ของสถานีจาย
กาซของโรงแรมระเบิดและ
เกิดเพลิงลุกไหมเสียหาย 
-โรงแรม เจ ดบับลิว  
แมริออท ภูเกต็ รีสอรท 
แอนด สปา  
จ.ภูเก็ต 

- 1 2 ลาน -ใช O2 จากทอบรรจุ
กาซทําการทดสอบเพื่อ
หารอยร่ัวของระบบทอ 
(Pipeline)  ของ LPG 
แทนที่จะใชไนโตรเจน
ซ่ึงเปนกาซเฉื่อย 

 
 
 
 
 



 
สถิติการเกดิอุบัติเหตุทอบรรจุกาซ (Compressed Gas Cylinders) ระเบิด 

 
ลําดับ วันท่ีเกิดเหตุ การเกิดอุบัติเหตุ /  

สถานที่เกิดเหต ุ
เสียชีวิต 

(คน) 
บาดเจ็บ 

(คน) 
คาเสียหาย 

(บาท) 
ขอสันนิษฐาน / สาเหตุ

การเกิดอุบัติเหตุ 
18 18 ก.ค. 2548 -ทอบรรจุ O2 ระเบิด 

-รานตั้งเจริญออกซิเจน  
  จ.สระบุรี 

1 1 2.0 แสน -ทอบรรจุ O2 หมด
สภาพการใชงาน 
-คนงานใชเทาถีบใหทอ
กล้ิงลงทางดานทาย
รถบรรทุก 6 ลอ ตก
กระแทกพื้น 

19 
 
 

20 

* 

 
 

* 
 

-ให N2 แกคนไขแทนที่จะ
ใช O2  

-โรงพยาบาลในตางจังหวัด 
2 แหง ตางกรรมตางวาระ
กัน 

1 
 
 
1 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

-ใชกาซผิดโดยให N2 
แกคนไขในโรงพยาบาล
แทนที่จะใช O2 
-ไมมีการทําสแีละ
สัญลักษณที่ทอบรรจุ
กาซ N2 และ O2 
-วาลวทอบรรจุกาซ 
(Cylinder Valves) ของ
ทอ N2 และ O2 เปนตัว
เดียวกัน จึงทําใหเกิด
ความสับสนในการใช
งาน 

 รวม 26 45 69.7 ลาน  

 *  เปนกรณีทีเ่กิดขึ้นจริงในอดีตแตไมเปนขาว และไมมรีายงาน  
 
 
หมายเหต ุ  -  เปนสถิติเทาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดรับการประสานงานและตรวจที่เกิดเหต ุ
  -  O2   หมายถึง    กาซออกซิเจน 
                           -  N2   หมายถึง    กาซไนโตรเจน 
  -  LPG   หมายถึง    กาซปโตรเลียมเหลว 


