สรุ ปรายงานการตรวจสอบและสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรมปี 2554
ลําดับที*

ประกอบกิจการ

1

ชําแหละไก่ เป็ ด

2

กลัน- นํ*ามัน

3

ผลิตยางสําเร็ จรู ปสําหรับปะ
ยางใน
ทําชิ*นส่วนของเฟอร์นิเจอร์
จากไม้ยางพารา

4

5

ผลิตส่วนประกอบอิเล็คทรอนิคส์

6

ชําแหละสัตว์แช่แข็งและห้อง
เย็น

7

ผลิตเม็ดพลาสติก

8

ผลิตส่วนประกอบอิเล็คทรอนิคส์

ประเภทของ
จํานวน จํานวน
วันทีเ* กิดเหตุ
สาเหตุของอุบัตเิ หตุ
อุบัตเิ หตุ
ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวติ
กรุ งเทพ ถูกกระแทก 7 ม.ค 54
1
พนักงานเร่ งรี บขาดความชํานาญงาน ทําให้ถูกขอบ
รถเข็นกระแทกนิ*วมือ
กรุ งเทพ
อัคคีภยั
14 ม.ค 54
ท่อก๊าซไฮโดรเจนแตกและลุกติดไฟ อาจเกิดจากวัสดุ
ที-ใช้ในการผลิตท่อไม่เป็ นไปตามมาตรฐานที-กาํ หนด
หรื อเสื- อมสภาพจากความล้าและการรับแรงดึงทีอุณหภูมิสูง
กรุ งเทพ
อัคคีภยั
29 ม.ค 54
เกิดไฟฟ้ าลัดวงจรที-เครื- องปั@ มลุกลามไหม้กล่อง
กระดาษ สายไฟฟ้ าและอาคารในโรงงาน
สุพรรณบุรี
อัคคีภยั
19 ก.พ 54
หม้อแปลงไฟฟ้ าลัดวงจร ทําให้เกิดประกายไฟ
หล่นลงมายังกองวัสดุ ทําให้ไฟลุกไหม้ไปยัง
ห้องพ่นสี
ลําพูน
ถูกหนีบ
11 มี.ค 54
1
เครื- องหยอดเรซิ-นหนีบนิ*วมือได้รับบาดเจ็บ
อาจเกิดจากความประมาทของพนักงาน
สมุทรสาคร
อัคคีภยั
6 เม.ย 54
เกิดไฟไหม้อาคารโรงงานบริ เวณกล่องบรรจุสินค้า
รวมทั*งเครื- องทําความเย็นและกระเบื*องหลังคาแตก
อาจเกิดจากไฟฟ้ าลัดวงจร
ระยอง
อัคคีภยั
28 พ.ค 54
เกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ที-บริ เวณผลิตเม็ด
พลาสติกชนิดความหนาแน่นตํ-า สาเหตุเกิดจาก
เครื- องจักรหยุดทํางานอย่างกะทันหัน ทําให้เกิด
ความดันสูงจนเกิดการระเบิดและไฟไหม้
ลําพูน
ถูกหนีบ
6 มิ.ย 54
1
เครื- องใส่ขาชื*นงานหนีบนิ*วมือได้รับบาดเจ็บ
อาจเกิดจากความประมาทของพนักงาน
จังหวัด

ค่ าเสียหาย
5,000,000 บาท

10,000,000 บาท
2,000,000 บาท

5,000,000 บาท

10,000,000 บาท

-

ลําดับที*
9
10

11

12

13
14

15

16

ประเภทของ
จํานวน จํานวน
วันทีเ* กิดเหตุ
สาเหตุของอุบัตเิ หตุ
อุบัตเิ หตุ
ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวติ
ชําแหละไก่-เป็ ด
กรุ งเทพ
การยกของ 20 มิ.ย 54
1
การใช้ท่าทางการทํางานไม่ถูกวิธีจึงเป็ นเหตุให้กล้ามเนื*อ
เนื*อบริ เวณเอวด้านหลังเกิดการอักเสบ
ประกอบรถยนต์
สมุทรปราการ อัคคีภยั
21 มิ.ย. 54
เกิดเพลิงไหม้ที-บริ เวณเก็บชิ*นส่วนรถยนต์ที-รอเข้า
ขั*นตอนการผลิตและบางส่วนเป็ นชิ*นส่วนที-ใช้ไม่ได้
แล้วซึ-งวางอยูบ่ นชั*นเหล็กกลางแจ้ง
ผลิตและให้เช่าห้องเย็น
นนทบุรี
อัคคีภยั
12 ก.ค 54
3
ไฟฟ้ าดับจึงทําให้ตูค้ อนเทนเนอร์ทาํ ความเย็นที-จดั
เก็บสารเคมีมีอุณภูมิสูงขึ*น และโรงงานไม่มีไฟฟ้ า
สํารองจึงทําให้อุณภูมิสูงขึ*นจนเกิดการลุกติดไฟ
และระเบิดขึ*นที-ตูค้ อนเทนเนอร์
ผลิตแป้ งมันสําปะหลัง
นครราชสี มา อัคคีภยั
6 ส.ค 54
8
แป้ งสําปะหลังชิ*นที-ไม่สามารถพัดผ่านท่ออบแห้ง
มีการตกค้างในท่อเป็ นปริ มาณมากเมื-อแป้ งสําปะ
หลังดังกล่าวได้รับความร้อนจนลุกเป็ นไฟจึงทําให้
เกิดแรงดันอัดในท่อสูงและเกิดการระเบิด
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกของใช้
สมุทรสาคร
อัคคีภยั
10 ส.ค 54
เกิดเพลิงไหม้บริ เวณอาคารโรงงานส่วนเก็บวัตถุดิบ
ในครัวเรื อน
และผลิตภัณฑ์ อาจเกิดจากไฟฟ้ าลัดวงจร
ชําแหละไก่-เป็ ด
กรุ งเทพ
หกล้ม
19 ก.ย 54
1
สภาพพื*นเปี ยกนํ*าและมีคราบไขมันจากเครื- องใน
เป็ ดไก่ที-หล่นตามพื*น จึงทําให้พนักงานลื-นล้ม
กระแทกกับบันได
ชําแหละไก่-เป็ ด
กรุ งเทพ
หกล้ม
19 ก.ย 54
1
พนักงานเปลี-ยนรองเท้าแตะเข้าห้องนํ*า สภาพพื*น
ห้องนํ*าเปี ยก เกิดลื-นล้มเสี ยหลักศีรษะและหลัง
กระแทกพื*น
ผลิตนํ*าจิ*มต่างๆ นํ*าส้มสายชู
นครปฐม
อัคคีภยั
7 ต.ค 54
12
3
ถังเก็บแอลกอฮอล์ระเบิด อาจมีประกายไฟจากตู ้
เครื- องแกง แกงไก่บรรจุกระป๋ อง
ควบคุมหรื อไฟฟ้ าสถิตที-ท่อระบายไอแล้วลุกลาม
วุน้ มะพร้าว ผงหมูแดง
ต่อเนื-องไปในถังเก็บแล้วเกิดการระเบิดขึ*น
ประกอบกิจการ

จังหวัด

ค่ าเสียหาย
2,000,000 บาท

300,000 บาท

8,000,000 บาท

3,000,000 บาท
-

-

5,000,000 บาท

ลําดับที*

17

ประกอบกิจการ

พ่นสี ผลิตภัณฑ์หรื อส่วนประ
กอบของผลิตภัณฑ์

จังหวัด

นนทบุรี

ประเภทของ
จํานวน จํานวน
วันทีเ* กิดเหตุ
อุบัตเิ หตุ
ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวติ

อัคคีภยั

30 พ.ย 54

9

-

สาเหตุของอุบัตเิ หตุ
เนื-องจากถังเป็ นไฟเบอร์กลาสแต่อุปกรณ์ท่อและ
หน้าแปลนบางส่วนเป็ นโลหะ ไม่มีการต่อสายดิน
จึงอาจมีการสะสมของไฟฟ้ าสถิต
เนื-องจากหัวอบชิ*นงานบางหัวเกิดการชํารุ ดจุดก๊าซ
ไม่ติดทําให้เกิดการสะสมของก๊าซแอลพีจีภายใน
เครื- องอบชิ*นงานเป็ นจํานวนมาก เมื-อคนงานจุดก๊าซ
เพื-อเดินเครื- องอบชิ*นงานจึงเกิดระเบิดขึ*น

ค่ าเสียหาย

3,000,000 บาท

