สรุ ปรายงานการตรวจสอบและสอบสวนอุบตั เิ หตุและอุบตั ภิ ยั ในโรงงานอุตสาหกรรมปี 2553
ประกอบกิจการ

จังหวัด
สงขลา

2

รี ด บด ผสมยาง โดยไม่ใส่
สารเคมี
ผลิตผ้าใยสังเคราะห์

ประเภทของ
อุบัติเหตุ
อัคคีภยั

11 ม.ค. 53

จํานวน
ผู้บาดเจ็บ
-

สมุทรสาคร

อัคคีภยั

18 ม.ค. 53

-

3

ผลิตกระแสไฟฟ้ าและไอนํ9า

ระยอง

อัคคีภยั

10 ก.พ. 53

-

4

ผลิตนํ9าตาลทรายดิบ นํ9าตาล
ทรายขาว

กาญจนบุรี

กากนํ9าตาลรั"วไหล

25 ก.พ. 53

-

5

กลัน" นํ9ามัน

กรุ งเทพ

อุบตั ิเหตุ

2 มี.ค. 53

-

6

ผลิตนํ9าแข็ง

ขอนแก่น

แอมโมเนียรั"ว

3 มี.ค. 53

-

7

ไส ซอย อบไม้และทําพาเลตไม้

สมุทรสาคร

อัคคีภยั

4 มี.ค. 53

-

8

ชําแหละไก่ เป็ ด

กรุ งเทพฯ

สิ" งของตกทับ

12 มี.ค. 53

1

9

ชําแหละไก่ เป็ ด

กรุ งเทพฯ

สัมผัสของมีคม

15 มี.ค. 53

1

10

ถักผ้ายืด

นครปฐม

อัคคีภยั

16 มี.ค. 53

-

ลําดับที*
1

วันที*เกิดเหตุ

จํานวน
สาเหตุของอุบัติเหตุ
ผู้เสี ยชีวิต
เกิดเพลิงไหม้ที"อาคารส่ วนที"เก็บผลิตภัณฑ์
อาจเกิดจากไฟฟ้ าลัดวงจร
ผูร้ ับเหมาดําเนินการตัดโลหะด้วยเครื" องตัดแก๊ส
จนมีสะเก็ดไฟตกไปสัมผัสกับเศษใยสังเคราะห์
ผูร้ ับเหมาดําเนินการปรับปรุ งระบบสายส่ งบริ เวณ
Substation บนที"สูงแล้วตกลงกระแทกโดนสวิทซ์
Relay ภายในตูค้ วบคุมบริ เวณทํางาน
ถังเก็บกากนํ9าตาลมีอุณหภูมิสูงขึ9นเกินจนเกิด
ปฏิกิริยาเคมีทาํ ให้กากนํ9าตาลเดือดและได้ไหลล้น
ออกจากถังไปตามรางระบายนํ9าลงสู่แม่น9 าํ แม่กลอง
1
พนักงานขับรถขนส่ งแผนเหล็กปรับขาหยัง" ของ
รถบรรทุกออก และรถบรรทุกได้เคลื"อนตัวเข้า
กระแทกใส่ ตวั พนักงานจนได้รับบาดเจ็ดสาหัสและ
เสี ยชีวิตในเวลาต่อมา
มีการรั"วไหลของก๊าซแอมโมเนียจากเครื" องทํา
นํ9าแข็งก้อนเล็กและนํ9าดื"ม สาเหตุจากชุดโซลินอยด์
วาล์วสําหรับปิ ด-เปิ ดแก๊สร้อนเสี ยหาย
พนักงานขัดผิวไม้ดว้ ยเครื" องขัดกระดาษทราย
เกิดการไหม้และมีประกายไฟ พัดลมดูดฝุ่ นได้ดูด
เข้าไปในห้องเก็บฝุ่ น ทําให้เกิดเพลิงไหม้
การยกตะกร้าไม่ถกู วิธีและปลอดภัย ทําให้ตกทับ
นิ9วมือได้รับบาดเจ็บ
ตัวไก่ลื"น เนื"องจากไม่ได้แช่น9 าํ แข็งก่อนนํามาตัด
ไก่ชิ9น จึงถูกใบมีดบาดนิ9วมือ
ไฟฟ้ าลัดวงจรภายในฝ้ าเพดานห้องขจัดฝุ่ นละออง
จนทําให้เกิดเพลิงลุกไหม้

ค่าเสี ยหาย
35 ล้านบาท
4 ล้านบาท
10 ล้านบาท

5 ล้านบาท

-

50,000 บาท

30,000 บาท

1 ล้านบาท

ลําดับที*

ประกอบกิจการ

จังหวัด

ประเภทของ
อุบัติเหตุ

วันที*เกิดเหตุ

จํานวน
ผู้บาดเจ็บ

จํานวน
ผู้เสี ยชีวิต

11

หลอมหล่อโลหะ

สมุทรสาคร

อุบตั ิเหตุ

25 มี.ค. 53

1

-

12
13

ทอผ้า
ผลิตแผ่นโฟมและภาชนะบรรจุ
จากโฟม

ฉะเชิงเทรา
นครปฐม

อัคคีภยั
อัคคีภยั

13 เม.ย. 53
6 ก.ค. 53

-

-

14

ผลิตเม็ดพลาสติกคาโปรแลคตัม

ระยอง

ก๊าซรั"ว

8 ก.ค. 53

9

-

15

ผลิตนํ9าแข็งซองและนํ9าแข็ง
ก้อนเล้ก

กรุ งเทพฯ

แอมโมเนียรั"ว

14 ก.ค. 53

-

-

16

ผลิตเครื" องประดับอัญมณีเทียม

พระนครศรี
อยุธยา

อัคคีภยั

15 ก.ค. 53

91

-

17

ถักเสื9 อไหมพรม

ปทุมธานี

อัคคีภยั

26 ส.ค. 53

-

-

สาเหตุของอุบัติเหตุ
เกิดจากการใช้วตั ถุดิบลงในเบ้าหลอมจํานวนมาก
น่าจะมีความชื9นสูงทําให้เกิดการระเบิด
ไฟฟ้ าลัดวงจร
เกิดเพลิงไหม้ที"หอ้ งเก็บม้วนแผ่นโฟม ซึ"งไม่มี
ระบบไฟแสงสว่าง แต่มีพดั ลมระบายอากาศ จากการ
ตรวจสอบห้องเก็บแผ่นโฟมที"ไม่ได้ถกู เพลิงไหม้
พบว่าสภาพการเดินสายไฟของพัดลมระบายอากาศ
อยูใ่ นสภาพไม่เรี ยบร้อย
จุดที"เกิดเหตุเป็ นเตาเผากํามะถันเหลว ซึ"งจะอุ่นเตา
ด้วยนํ9ามันดีเซล จากนั9นจะเปลี"ยนหัวเผาเป็ นหัวป้ อน
กํามะถันเหลว ขณะที"เปิ ดหน้าแปลนเพื"อเปลี"ยนหัว
ป้ อนกํามะถันเหลว ก็เกิดก๊าซลักษณะเดียวกับควัน
ท่อไอเสี ยรถยนต์ดีเซลออกมาจากเตาเผา
ขณะเดินเครื" องปกติไม่พบการรั"วไหล แต่เมื"อหยุด
เครื" องทําความเย็น มีการรั"วไหลที"รอยเชื"อมของท่อ
ของ Evaporative Condenser เนื"องจากอุณหภูมิของ
ระบบหลังจากปิ ดระบบระบายความร้อนสูงขึ9น ทําให้
ความดันของไอแอมโมเนียสูงขึ9นตามไปด้วย
ผูร้ ับเหมากําลังตัดโครงสร้างเหล็กด้วยแก๊ส ประกาย
ไฟได้ร่วงลงสู่ท่อพลาสติก จนเกิดการติดไฟประกอบ
กับมีการเปิ ดพัดลมดูดอากาศผ่านท่อพลาสติก จึงเกิด
การลุกไหม้และลุกลามอย่างรวดเร็ ว ก๊าซจากการเผา
ไหม้กระจายไปยังห้องอื"นๆ ทางระบบปรับอากาศ
จึงทําให้พนักงานสูดดมเข้าไป เกิดอาการวิงเวียน
ศีรษะ อาเจียนและเป็ นลม
เกิดเพลิงไหม้ที"ช9 นั 4 ของอาคารโรงงานที"เป็ นที"เก็บ
วัตถุดิบ อาจเกิดจากไฟฟ้ าลัดวงจร เนื"องจากระบบ

ค่าเสี ยหาย
5 ล้านบาท
300,000 บาท

-

50,000 บาท

50,000 บาท

16.5 ล้านบาท

ลําดับที*

ประกอบกิจการ

18

กลัน" นํ9ามันหล่อลื"นพื9นฐาน

19

หลอมอลูมิเนียมและ
รี ดอลูมิเนียมหน้าตัด

20

ฆ่าไก่และแช่แข็งไก่สด

21

ทํายางแผ่นรี เครม ยางล้อรถเข็น
และยาง Compound

22

ทํารองเท้าจากหนังเทียม

23

ทอผ้า

จังหวัด

ประเภทของ
อุบัติเหตุ

วันที*เกิดเหตุ

จํานวน
ผู้บาดเจ็บ

จํานวน
ผู้เสี ยชีวิต

ชลบุรี

อัคคีภยั

5 ก.ย. 53

-

-

สมุทรสาคร

ระเบิด

6 ต.ค. 53

5

2

ชลบุรี

แอมโมเนียรั"ว

25 ต.ค. 53

97

-

กรุ งเทพฯ

หม้ออบยางระเบิด

20 พ.ย. 53

3

1

สมุทรปราการ

อัคคีภยั

2 ธ.ค. 53

-

3

สมุทรสาคร

อัคคีภยั

30 ธ.ค. 53

-

-

สาเหตุของอุบัติเหตุ
ไฟแสงสว่างที"ติดตั9งบริ เวณนั9นเป็ นแบบไม่มีฝาครอบ
สวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าอาจมีการสะสมของฝุ่ น
ละอองเส้นใยและความชื9น
เกิดเพลิงไหม้และระเบิดที"ถงั เก็บ Slop Oil อาจมี
ประกายไฟจากไฟฟ้ าสถิตย์จากการเคลื"อนที"หรื อ
ถ่ายเท Slop Oil
นํ9าอลูมิเนียมไหลลงเบ้าหลอมซึ"งมีน9 าํ ขังอยูจ่ าํ นวน
48 ช่อง ทําให้น9 าํ เปลี"ยนสถานะเป็ นไอ เกิดแรงดัน
สูงจนระเบิดเบ้าหลอม แม่พิมพ์และฐานรองปลิว
แยกออกจากกัน
แอมโมเนียรั"วที"ซีลคอเพลาของคอมเพรสเซอร์แล้ว
สะสมในห้องเครื" อง ทําให้ก๊าซแอมโมเนียรั"วเข้าไป
ในห้องที"ติดตั9งระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ เมื"อเปิ ด
ระบบปรับอากาศทําให้ก๊าซแอมโมเนียไหลไปตาม
ท่อของระบบปรับอากาศและฟุ้ งกระจายสู่บริ เวณผลิต
เกิดการรั"วของไอนํ9าที"ปะเก็นฝาหม้ออบยางเป็ น
จํานวนมากและมีอาการสะเทือน เมื"อคนงานไปเปิ ด
ที"ลอ็ กแกนหมุนของเฟื องออก แรงดันภายในหม้อ
อบจึงทําให้ฝาปิ ดขาดออกจากแขนยึดและกระเด็น
ไปกระทบตูค้ วบคุมไฟฟ้ า ทําให้ไฟฟ้ าลัดวงจรและ
เกิดเพลิงไหม้
เกิดเพลิงไหม้ที"ช9 นั ลอยระหว่างชั9นล่างกับชั9นสอง
ซึ"งใช้เป็ นที"เก็บรองเท้า ไฟได้ลุกลามขึ9นชั9นสามที"
เป็ นที"พกั ของคนงาน สาเหตุอาจเกิดจากไฟฟ้ าลัดวงจร
เกิดเพลิงไหม้เล็กน้อยบริ เวณเครื" องสื บด้าย ซึ"งขณะ
เกิดเหตุโรงงานหยุดประกอบกิจการตั9งแต่วนั ที" 28
ธ.ค. 53 อาจเกิดจากไฟฟ้ าลัดวงจร

ค่าเสี ยหาย

10 ล้านบาท

5 ล้านบาท

-

500,000 บาท

2.8 ล้านบาท

20,000 บาท

