สรุปรายงานการตรวจสอบและสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรมปี 2555
ลําดับที่
1

ประกอบกิจการ
ทําน้ําตาลทรายดิบและ
น้ําตาลทรายขาว

จังหวัด
กาญจนบุรี

ประเภทของ
จํานวน จํานวน
วันที่เกิดเหตุ
สาเหตุของอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ
ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต
กากน้ําตาล
8 ม.ค. 55
- ก่อนเกิดเหตุ 3 สัปดาห์ Plate Cooler ซึ่งเป็นอุปกรณ์
รั่วไหล
ที่ใช้ในการหล่อเย็นกากน้ําตาลก่อนเข้าถังเก็บชํารุด
กากน้ําตาลในถังเก็บมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ (อุณหภูมิ
ควบคุมที่ 40°c) ทําให้เกิดการเดือดรุนแรงกว่าปกติ

ค่าเสียหาย

กากน้ําตาลเดือดล้นออกมา ประกอบกับเขื่อนปูนมีการ
เปิดเป็นระยะ 3 ม. โดยใช้กระสอบทรายขวางไว้แทน
กากน้ําตาลจึงรั่วไหลลงแม่น้ํา
2

ผลิตสีน้ํามัน สีพ่น สีเคลือบ
สีหมึกพิมพ์ สีโป้ว กาวและขี้ผึ้ง

ฉะเชิงเทรา

อัคคีภัย

9 ม.ค. 55

16

-

มีการถ่ายโทลูอีนเพื่อทําการผลิตสีแล้วเกิดการลุกติดไฟที่
เครื่องบดผสมสีซึ่งเป็นระบบปิด อาจเกิดจากการรั่วไหล
ของสารตัวทําละลายมาสัมผัสกับระบบไฟฟ้าในบริเวณ
ดังกล่าวทําให้เกิดการลุกไหม้ขึ้น ส่วนพนักงานที่ได้รับ
บาดเจ็บ เกิดจากการสําลักผงสารเคมีดับเพลิงที่นํามาใช้
ฉีดดับเพลิงจํานวนมาก

1,000,000 บาท

3

ทําเครื่องเรือนจากไม้

กรุงเทพฯ

อัคคีภัย

11 ม.ค. 55

-

-

ขณะเกิดเหตุไม่มีคนอยู่ในโรงงานและไม่มีการทํางาน
คาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ทําให้เครื่องจักรและวัตถุดิบ
เสียหายเกือบทั้งหมด อาคารโรงงานเสียหายเล็กน้อย

2,000,000 บาท

4

ทําผลิตภัณฑ์จากยาง เช่น
รองเท้า ผ้าใบ ยางแผ่น
รองเท้าแตะ
สกรีนเสื้อผ้ากีฬา

กรุงเทพฯ

อัคคีภัย

12 ม.ค. 55

-

-

ขณะเกิดเหตุไม่มีคนงานพักอาศัยอยู่ในโรงงานและยัง
ไม่มีการทํางาน คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

3,000,000 บาท

กรุงเทพฯ

อัคคีภัย

14 ม.ค. 55

5

3

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิของเครื่องสกรีนชํารุด ไม่ตัด

1,000,000 บาท

5

สรุปรายงานการตรวจสอบและสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรมปี 2555
ลําดับที่

ประกอบกิจการ

จังหวัด

ประเภทของ
จํานวน จํานวน
วันที่เกิดเหตุ
อุบัติเหตุ
ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต

6

ชําแหละไก่ เป็ด

กรุงเทพฯ

สัมผัสสารเคมี

15 ม.ค. 55

1

-

7

ผลิตอาหารทะเลแช่แข้งและ
บรรจุกระป่อง

สมุทรสาคร

อัคคีภัยและ
แอมโมเนียรั่ว

11 ก.พ. 55

100

-

8

ผลิตกระป๋อง

สมุทรปราการ

อัคคีภัย

13 ก.พ. 55

-

-

9

ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและ
โครเมียม

ระยอง

ถูกบาด

2 มี.ค. 55

1

-

สาเหตุของอุบัติเหตุ
ระบบไฟฟ้า ทําให้น้ํามันในลูกกลิ้งมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ
และเกิดไอน้ํามัน ช่างควบคุมเครื่องตรวจพบและมีผ้าไหม้
ติดอยู่ในเครื่อง จึงหยุดเครื่องโดยปิดสวิตช์ไฟทันที ทําให้
น้ํามันไม่สามารถถ่ายเทความร้อนได้ ความดันของน้ํามัน
ในลูกกลิ้งจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (โดยปกติหากปิดสวิตช์ไฟที่
ฮีตเตอร์แล้ว ต้องให้เครื่องเดินต่อไปครึ่งชั่วโมงเพื่อถ่ายเท
ความร้อน) ประกอบกับรอยเชื่อมไม่มีประสิทธิภาพ
จึงปริแตกและฉีกขาด น้ํามันจึงพุ่งออกมาติดไฟและ
เกิดการระเบิด
ในขณะที่พนักงานเทน้ํายาล้างทําความสะอาดผสมกับ
น้ําร้อน เพื่อล้างทําความสะอาดไลน์ผลิต มีกลิ่นไอระเหย
ออกมาจากถังอย่างรุนแรง พนักงานไม่ได้สวมอุปกรณ์
ป้องกัน ทําให้มีอาการหายใจติดขัดแน่นหน้าอก
ขณะช่างเชื่อมเหล็กเพื่อซ่อมแซมผนังห้องทํางานเกิด
สะเก็ดไฟตกใส่ห้องแปรรูปสินค้า เป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้
ลุกลามไปไหม้ท่อลําเลียงแอมโมเนียตามฝาผนัง ทําให้
ก๊าซแอมโมเนียรั่วออกมาจากท่อ
ตู้ควบคุมไฟฟ้าของโรงงานเกิดระเบิดและมีไฟลุกไหม้
อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ทําให้ตู้ควบคุมไฟฟ้าขนาดใหญ่
4 ตู้เสียหายทั้งหมด
พนักงานใช้มือเปล่าจับผ้าทําความสะอาดเครื่องจักร
ลูกกลิ้งเครื่องจักรได้ดึงผ้าพร้อมมือเข้าไป พนักงานจึง

ค่าเสียหาย

-

30,000,000 บาท

1,000,000 บาท

-

สรุปรายงานการตรวจสอบและสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรมปี 2555
ลําดับที่

ประกอบกิจการ

จังหวัด

ประเภทของ
จํานวน จํานวน
วันที่เกิดเหตุ
อุบัติเหตุ
ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต

10 ถักผ้ายืด

ปราจีนบุรี

อัคคีภัย

25 มี.ค. 55

-

-

11 ฟอกย้อม พิมพ์และแต่งสําเร็จ
สิ่งทอสิ่งถัก

ปราจีนบุรี

อัคคีภัย

25 มี.ค. 55

-

-

สระบุรี

อัคคีภัย

27 มี.ค. 55

-

-

13 ฟอกย้อมผ้า

สมุทรสาคร

อัคคีภัย

30 มี.ค. 55

-

-

14 ทอผ้าไหมพรม

กรุงเทพฯ

อัคคีภัย

30 มี.ค. 55

-

-

อัคคีภัย

31 มี.ค. 55

-

-

ถูกทับหรือ
กระแทก

5 เม.ย. 55

1

-

12 ผลิตพลุและดอกไม้เพลิง

15 ปั่นด้าย ย้อมผ้า พิมพ์ผ้า ตัดเย็บ สมุทรปราการ
ผ้าขนหนู ผ้ากันเปื้อนและถุงมือ

16 ชําแหละไก่ เป็ด

กรุงเทพฯ

สาเหตุของอุบัติเหตุ
กระชากมือออกไปบาดกับขอบเครื่องจักร
ถังน้ํามันเตาที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตได้เกิดรั่วไหล
ออกมา คนงานนําถุงพลาสติกมารองรับน้ํามันไว้ แต่ก็ยัง
รั่วไหลไปทั่วบริเวณจนเกิดการลุกไหม้
น้ํามันรั่วจากคอยล์ของเครื่องอุ่นน้ํามันร้อน เกิดการลุก
ติดไฟเป็นเพลิงไหม้ในส่วนอาคารเครื่องอุ่นน้ํามันร้อน
และเครื่องกําเนิดไอน้ําของโรงงาน
ภายในโกดังเก็บดอกไม้เพลิงมีอากาศร้อนหรือถ่ายเท
ความร้อนไม่ดี จนเกิดความร้อนสะสมหรือมีการเสียดสี
หรือกระทบกระแทกจากกองเก็บดอกไม้เพลิงจํานวนมาก
ร่วงหล่นหรือล้มลง ทําให้เกิดการลุกติดไฟและระเบิด
ท่อส่งน้ํามันในระบบรั่วและสัมผัสกับความร้อนจนเกิด
การลุกไหม้ขึ้น
เกิดเพลิงไหม้ที่บ้านพักคนงานก่อสร้างด้านหลังโรงงาน
และลุกลามมาติดโรงงานอย่างรวดเร็ว อาจเกิดจากไฟฟ้า
ลัดวงจรที่บ้านพักคนงาน
อาจเกิดจากฟ้าผ่า เนื่องจากวันเกิดเหตุมีฝนตกและฟ้าผ่า
ที่เสาไฟฟ้าใกล้โรงงาน ทําให้เกิดไฟไหม้ที่อาคารเก็บ
สินค้าสําเร็จรูปที่เป็นอาคาร 3 ชั้นเสียหายเกือบทั้งหมด
พนักงานใช้มือขวายกฝาเครื่องหมักโม่ไว้หลังจากใส่ไก่ยาง
เสร็จแล้ว ฝาเครื่องซึ่งหนักประมาณ 10 กก.ได้หล่นลงมา
อย่างรวดเร็ว ในขณะที่มือซ้ายจับขอบปากเครื่องอยู่

ค่าเสียหาย
1,000,000 บาท

15,000,000 บาท

1,000,000 บาท

3,000,000 บาท

30,000,000 บาท

-

สรุปรายงานการตรวจสอบและสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรมปี 2555
ลําดับที่

ประกอบกิจการ

จังหวัด

ประเภทของ
จํานวน จํานวน
วันที่เกิดเหตุ
อุบัติเหตุ
ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต

17 ซัก ฟอก รีดเสื้อ กางเกง
กระโปรงและผ้าทุกชนิด

ปทุมธานี

สารเคมีรั่วไหล

6 เม.ย. 55

22

-

18 ตัดขึ้นรูปฟองน้ําสําหรับทําที่นอน

ปทุมธานี

อัคคีภัย

6 เม.ย. 55

-

-

19 ทําน้ําแข็ง

สระบุรี

แอมโมเนียรั่ว

6 เม.ย. 55

3

-

20 ทํากรอบรูปไม้

กรุงเทพฯ

อัคคีภัย

9 เม.ย. 55

-

-

21 ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

กรุงเทพฯ

อัคคีภัย

13 เม.ย. 55

-

-

22 ทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งทอ
โดยปักฉลุลวดลาย

สมุทรสาคร

อัคคีภัย

17 เม.ย. 55

-

-

23 ชําแหละไก่ เป็ด

กรุงเทพฯ

ถูกบาด

18 เม.ย. 55

1

-

สระบุรี

อัคคีภัย

29 เม.ย. 55

-

-

24 ทําเส้นใยจากเศษฝ้าย

สาเหตุของอุบัติเหตุ
ดึงออกไม่ทัน จึงทับนิ้วทําให้กระดูกร้าว
รถบรรทุกนําสารเคมีเฟอรัส ซัลเฟตใช้สําหรับบําบัด
น้ําเสียมาส่ง แต่คนขับต่อท่อเข้าถังเก็บผิดถังโดยไปผสม
กับถังคลอรีนทําให้เกิดปฏิกิริยาระเบิดและรั่วไหลเป็น
กลุ่มควันสีขาวพุ่งออกมาจํานวนมาก
ขณะเกิดเหตุไม่มีการทํางาน แต่มีคนได้ยินเสียงคล้าย
ระเบิดก่อนเพลิงลุกไหม้ตัวโรงงานด้านหลังซึ่งเป็นเครื่อง
จักรและมีโฟมและสารเคมีซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
ท่อก๊าซมีอายุการใช้งานมานานหลายปี ประกอบกับต้อง
ใช้แรงดันสูงในการผลิต จึงทําให้ท่อก๊าซรั่ว
วันเกิดเหตุเป็นวันหยุดมีคนงานอยู่ในโรงงานได้ยินเสียง
ไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดประกายไฟไปติดไม้ ทินเนอร์ กาว
และแลกเกอร์ลุกลามอย่างรวดเร็ว
ต้นเพลิงเกิดจากห้องเก็บยางสําเร็จรูปซึ่งมีการเปิดเครื่อง
ปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิ อาจทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
โรงงานเปิดทํางานวันแรกหลังจากหยุดช่วงสงกรานต์มา
หลายวัน พนักงานได้เปิดระบบไฟฟ้าเพื่อเดินเครื่องจักร
แต่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและมีเสียงระเบิดดังขึ้น มีประกายไฟ
ตกไปที่กองผ้าและลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว
ขณะพนักงานยืนตัดน่องไก่โดยใช้มือซ้ายจับสะโพกและ
มือขวาจับขาไก่ ไก่ลื่นสะบัดเป็นเหตุให้มือลื่นหลุดเข้าไป
ถูกใบมีดบาดนิ้วมือข้างซ้าย
เกิดเพลิงไหม้อาคารโรงงานส่วนการตีและอัดเศษผ้าและ

ค่าเสียหาย
100,000 บาท

10,000,000 บาท

50,000 บาท
10,000,000 บาท

5,000,000 บาท
5,000,000 บาท

-

100,000,000 บาท

สรุปรายงานการตรวจสอบและสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรมปี 2555
ลําดับที่

ประกอบกิจการ

จังหวัด

ประเภทของ
จํานวน จํานวน
วันที่เกิดเหตุ
อุบัติเหตุ
ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต

25 ศูนย์บริการรถยนต์

ปทุมธานี

อัคคีภัย

1 พ.ค. 55

-

-

26 หลอมและฉีดอลูมิเนียม

กรุงเทพฯ

อัคคีภัย

22 พ.ค. 55

3

-

ก๊าซชีวภาพรั่ว 27 พ.ค. 55

-

5

27 ผลิตก๊าซชีวภาพ

ราชบุรี

28 ถักทอลูกไม้

นครปฐม

อาคารทรุด

6 มิ.ย. 55

5

1

สมุทรสาคร

อัคคีภัย

8 มิ.ย. 55

3

-

สมุทรปราการ หม้อต้มระเบิด 14 มิ.ย. 55

-

-

29 ผลิตครีมเทียม

30 ผลิตน้ําซุปจากสัตว์

สาเหตุของอุบัติเหตุ
ฝ้ายและลุกลามไปทั่วทั้งอาคารโรงงาน ต้นเพลิงเกิดจาก
เครื่องจักรในส่วนการตีเส้นใย อาจจะทํางานหนักจนเกิด
ความร้อนสูงหรือไฟฟ้าลัดวงจร
ชาวนาเผาซังข้าวบริเวณใกล้เคียง เปลวไฟลุกลามเข้ามา
ในอาคารลุกไหม้รถยนต์ที่รอซ่อมและตัวอาคารเสียหาย
เกิดการรั่วของก๊าซแอลพีจีที่สายยางก่อนเข้าหัวฉีดที่เตา
หลอม ขณะเดียวกันมีลมพัดมาจากหน้าโรงงาน ก๊าซจึง
ถูกพัดลอยสูงขึ้นไปสัมผัสกับความร้อนของอลูมิเนียมเหลว
ในเบ้าหลอมจึงติดไฟขึ้น
ผู้รับเหมาเข้าไปทํางานในบริเวณบ่อเก็บก๊าซชีวภาพ โดย
จะทําการเชื่อมต่อท่อกับบ่อก๊าซซึ่งมีก๊าซอยู่เต็มบ่อและ
แนวท่อก๊าซอยู่ใต้ดิน หลุมที่ขุดไว้ลึกประมาณ 3 ม. โดย
ทําการขันน๊อตยึดหน้าแปลนกับวาล์ว จากนั้นได้มีก๊าซพุ่ง
ออกมาจากท่อในปริมาณมาก ทําให้ผู้รับเหมา 3 คนหมด
สติ หัวหน้าและพนักงานที่ลงไปช่วยก้เสียชีวิตด้วย
บริษัทรับเหมาก่อสร้างกําลังทําการก่อสร้างอาคารโกดัง
หลังคาและโครงเหล็กเกิดการทรุดตัว ทําให้คนงานได้รับ
บาดเจ็บและเสียชีวิต
เกิดไฟลุกไหม้ที่อาคาร 3 ชั้นและลุกลามไปทั้งอาคารอย่าง
รวดเร็ว ทําให้เครื่องจักรและอาคารเสียหายทั้งหมด และ
ยังได้ลุกลามไหม้รถ 18 ล้อที่จอดอยู่ภายในโรงงาน
เสียหายทั้งคัน
หม้อต้มน้ําซุประเบิดเกิดจากวาล์วลดความดันของไอน้ํา

ค่าเสียหาย

20,000,000 บาท
200,000 บาท

-

30,000,000 บาท

1,000,000 บาท

สรุปรายงานการตรวจสอบและสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรมปี 2555
ลําดับที่

ประกอบกิจการ

31 ทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ
32 ผลิตน้ําดื่มสมุนไพรบรรจุขวด

จังหวัด

สระบุรี

ประเภทของ
จํานวน จํานวน
วันที่เกิดเหตุ
อุบัติเหตุ
ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต

อัคคีภัย

16 มิ.ย. 55

-

-

สมุทรปราการ หม้อต้มระเบิด 25 มิ.ย. 55

-

-

33 กลั่นน้ํามันปิโตรเลียม

กรุงเทพฯ

อัคคีภัย

4 ก.ค. 55

-

-

34 สีข้าว

สุรินทร์

อัคคีภัย

18 ก.ค. 55

-

-

35 ผลิตที่นอน หมอน ผ้าห่ม

กรุงเทพฯ

อัคคีภัย

19 ก.ค. 55

-

-

สาเหตุของอุบัติเหตุ

ค่าเสียหาย

ชํารุด สลักฝาปิดจึงทนความดันไม่ได้รวมถึงการเชื่อมสลัก
ที่ผิดหลักวิศวกรรมและสลักชํารุดจํานวนมาก ทําให้ฝาปิด
ไม่สามารถทนความดันได้ ประกอบกับลิ้นนิรภัยของหม้อ
ต้มเป็นชนิดและขนาดไม่เหมาะสมจึงระบายความดันไม่ทัน
เกิดเพลิงไหม้อาคารโรงงานในส่วนที่เก็บวัตถุดิบและส่วน
10,000,000 บาท
ติดตั้งเครื่องจักร พนักงานแจ้งว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
หม้อต้มน้ําจับเลี้ยงขนาดความจุ 100 ลิตร ในการใช้งาน
1,000,000 บาท
จะมีความดันภายในหม้อต้มเล็กน้อย ไอและไอน้ําจะ
ระบายออกด้านล่างที่เป็นท่อขนาด 1 ซม. ซึ่งท่อระบายนี้
อาจอุดตัน ทําให้ความดันในหม้อสูงขึ้น ฝาหม้อต้มระเบิด
ออกมา หม้อต้มล้มลง หัวเตาที่อยู่ติดกับหม้อต้มจึงดับ
ทําให้ก๊าซแอลพีจีรั่วไหลออกมาซึ่งภายในห้องมีอุปกรณ์
ไฟฟ้าจํานวนมาก จึงเกิดระเบิดขึ้น
มีการรั่วไหลของไอระเหยน้ํามันจากส่วนล่างของหอกลั่น
100,000,000 บาท
ขึ้นไปยังส่วนบนและมีอากาศเข้าไปภายใน ประกอบกับ
ความร้อนจากการกลั่นซึ่งมีอุณหภูมิสูง ทําให้ลุกติดไฟและ
ระเบิดขึ้น
เกิดเพลิงไหม้บริเวณเครื่องสีข้าวขนาดใหญ่และลุกลาม
500,000 บาท
เครื่องจักรและอาคารเสียหายไปบางส่วน สันนิษฐานว่า
อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
คนงานได้ยินเสียงระเบิดดังมาจากแผงวงจรไฟฟ้า ทําให้
10,000,000 บาท
เกิดสะเก็ดไฟลุกลามไปโดนเส้นใยสังเคราะห์และลุกลาม

ไปอย่างรวดเร็ว คาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

สรุปรายงานการตรวจสอบและสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรมปี 2555
ลําดับที่

ประกอบกิจการ

36 ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง

37 ผลิตเสื้อชูชีพ

38 ผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ
แบบพิมพ์เขียน

39 ทําของใช้ต่างๆ จากอลูมิเนียม

40 ผลิตแป้งมันสําปะหลัง

ประเภทของ
จํานวน จํานวน
วันที่เกิดเหตุ
สาเหตุของอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ
ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต
ระนอง
แอมโมเนียรั่ว 22 ก.ค. 55 14
- เกิดแอมโมเนียรั่วภายในเครื่องผลิตน้ําแข็งหลอดเนื่องจาก
ท่อแอมโมเนียชํารุด ทําให้แอมโมเนียปนเปื้อนลงไปใน
น้ําของเครื่องผลิตน้ําแข็งหลอดก่อนลําเลียงเข้าห้อง
รับวัตถุดิบของโรงงาน ทําให้แอมโมเนียฟุ้งกระจาย
สมุทรปราการ
อัคคีภัย
29 ก.ค. 55
- คนงานคุมเครื่องฉีดเม็ดพลาสติกให้การว่าขณะทํางานอยู่
เห็นไฟกระพริบ จากนั้นมีควันลอยออกมาจากห้องเก็บ
วัสดุบริเวณชั้นลอยและไฟลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่
สามารถดับได้ สันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
ขอนแก่น
อัคคีภัย
29 ก.ค. 55
- เกิดเพลิงไหม้ที่รางสายไฟห้องควบคุมหม้อต้มไอน้ําของ
สายการผลิตเยื่อ พยานในที่เกิดเหตุระบุว่าได้ยินเสียง
ไฟฟ้าช๊อตบริเวณจุดจําหน่ายกระแสไฟฟ้าของโรงต้มเยื่อ
และเกิดประกายไฟขึ้นเป็นวงกว้างและลุกไหม้ขึ้นอย่าง
รวดเร็ว
กรุงเทพฯ
อัคคีภัย
16 ก.ย. 55
- เกิดจากฝนตกหนักและหลังคาโรงงานมีสภาพเก่าทําให้
หลังคารั่วและมีน้ําฝนไหลไปที่ระบบไฟฟ้าทําให้เกิดไฟฟ้า
ลัดวงจรและเกิดเพลิงลุกไหม้บริเวณห้องเตาหลอม
นครราชสีมา
อัคคีภัย
21 ก.ย. 55
7
- โรงงานหยุดการผลิตเพื่อซ่อมบํารุงเครื่องบรรจุอัตโนมัติ
โดยทําการถอดโรตารี่วาล์วใต้ไซโลเก็บแป้งออกเพราะว่า
อาจมีแป้งมันค้างอยู่ภายใน ซึ่งการซ่อมบํารุงจะมีการตัด
เชื่อมโลหะอาจเกิดการลุกไหม้ได้ แต่ในวันเกิดเหตุขณะที่
ช่างกําลังถอดโรตารี่วาล์วตัวสุดท้ายออก มีแป้งไหลลงมา
จากไซโลเป็นช่วงๆ ช่วงแรกแป้งตกลงมาไม่มากเมื่อถูก
เปลวไฟจากหัวเชื่อมเกิดการลุกไหม้แต่ไม่รุนแรง ต่อมามี
จังหวัด

ค่าเสียหาย
50,000 บาท

10,000,000 บาท

100,000,000 บาท

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

สรุปรายงานการตรวจสอบและสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรมปี 2555
ลําดับที่

ประกอบกิจการ

41 ผลิตกระเบื้องดินเผาเซรามิคและ
โมเสก
42 ทําน้ําแข็งซอง น้ําแข็งก้อนเล็ก

จังหวัด

สระบุรี

กรุงเทพฯ

ประเภทของ
จํานวน จํานวน
วันที่เกิดเหตุ
อุบัติเหตุ
ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต

อาคารถล่มทับ 11 ต.ค. 55

12

1

แอมโมเนียรั่ว

5 พ.ย. 55

17

-

ถังอบแรงดันไอน้ํา 8 พ.ย. 55
ระเบิด

9

-

43 ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ราชบุรี

44 ทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูป
จากเนื้อสัตว์

สระบุรี

น้ําร้อนลวก

16 พ.ย. 55

2

1

สมุทรสาคร
สมุทรสาคร

อัคคีภัย
อัคคีภัย

16 พ.ย. 55
19 ธ.ค. 55

-

-

45 ทอผ้าและปั่นด้าย
46 ผลิตผ้าหนังเทียม

สาเหตุของอุบัติเหตุ
แป้งตกลงมาจํานวนมากและเกิดเป็นลูกไฟขนาดใหญ่และ
ร้อนมาก ทําให้พนักงานได้รับบาดเจ็บหลายคน
โรงงานทําการรื้อถอนอาคารโกดังเพื่อก่อสร้างใหม่ ขณะที่
คนงานใช้ลวดสลิงของรถเครนยึดติดกับโครงหลังคาเหล็ก
เกิดฉีกขาดและล้มทับคนงานที่กําลังตัดเหล็ก
เครื่องควบแน่นหยุดการใช้งานมานาน 5 ปีและบริเวณจุด
เชื่อมต่อของท่อพักกับท่อเหล็กที่ต่อเข้าวาล์วระบายความ
ดันมีสนิม ประกอบกับวาล์วทางเข้าเครื่องควบแน่นน่าจะ
มีการรั่วซึมของแอมโมเนียเหลวแล้วไปสะสมที่ท่อพักจน
ถึงท่อภายในเครื่อง ทําให้แอมโมเนียกัดกร่อนจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างถังพักกับท่อเหล็กจนชํารุดเสียหาย แอมโมเนียจึง
รั่วและฟุ้งกระจายออกมา
ท่อของถังอบอิฐมวลเบาซึ่งใช้ไอน้ําเป็นตัวอบมีการปิดไม่
สนิท ทําให้มีช่องโหว่ เมื่อมีแรงดันภายในถังจึงเกิดการ
ระเบิดขึ้น
โรงงานทดลองเปิดใช้หม้อน้ําเพื่อนําไอน้ําไปใช้ต้มหม้อน้ํา
ซุป ซึ่งจะมีฝาเลื่อนปิดเปิดเพื่อคอยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ใน
หม้อต้มซุป ขณะคนงานเปิดฝาหม้อแต่ไม่เปิดวาล์วที่ฝา
หม้อก่อนเพื่อลดแรงดันภายในหม้อต้ม ทําให้น้ําต้มซุปพุ่ง
กระเด็นถูกคนงาน
เกิดไฟลุกไหม้ในโกดังเก็บฝ้าย อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
เกิดเพลิงไหม้บริเวณห้องเก็บ Hot Oil น่าจะเกิดจาก
น้ํามัน Hot Oil รั่วลงบริเวณเก็บ Hot Oil ที่ไม่ได้ใช้

ค่าเสียหาย

50,000 บาท

5,000,000 บาท

1,000,000 บาท
2,000,000 บาท

