
การสอบสวนอุบัติเหตุ 
 

  การสอบสวนอุบัติเหตุเปนการชี้บงถึงสาเหตุ และลักษณะการเกิดอุบตัิเหตุ  โดยพิจารณาจาก
รายละเอียดขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และจากพยานที่เห็นเหตุการณ แลวนํามาวเิคราะหหาสาเหตุ
ที่ทําใหเกิดอุบตัิเหตุขึ้น 
 
วัตถุประสงค 

การสอบสวนอุบัติเหตุมีวตัถุประสงคเพื่อตรวจสอบและวิเคราะหหาสาเหตุการเกดิอุบัติเหตุแลว
นํามาจัดทํามาตรการปองกัน หรือแผนการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน  เพื่อไมไหเกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกัน
ซํ้าอีก  ทั้งนี้มิไดเปนการหาผูกระทําผิดมาลงโทษแตอยางใด  จึงแตกตางจากการสอบสวนอุบัติเหตขุองเจาหนาที่
ตํารวจที่ตองการสืบหาผูกระทําความผิดเพือ่ดําเนินคด ี
 
สาเหตุการเกิดอุบัติเหต ุ

  โดยทั่วไปการเกิดอุบัติเหตุมกัมีสาเหตุที่ซับซอน  บางครั้งอาจมีเหตุการณที่เกีย่วของหลาย  
เหตุการณเกีย่วพันกันจนทําใหเกิดอุบัติเหตุขึ้น  สําหรับสาเหตุการเกดิอุบัติเหตุอาจแบงเปน 3  ระดบั ไดแก 
 1. มูลเหตุหลัก (Direct Cause) ไดแกส่ิงทีเ่ปนอันตรายตอชีวิต  ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอมโดยตรง ใน
รูปแบบของ พลังงาน และ/หรือสารเคมีอันตราย  ตัวอยางเชน อุบัติเหตคุนงานสัมผัสกับสารเคมีอันตราย  ในกรณนีี้ 
Direct Cause คือสารเคมีอันตรายที่เกดิอบุัติเหตุหกร่ัวไหล 
 2.  มูลเหตุชักนํา (Indirect Cause)  ไดแกการกระทําทีไ่มปลอดภัย (Unsafe act ) และสภาพทีไ่มปลอดภัย 
(Unsafe condition)  ซ่ึงจะนําไปสูการเกิด Direct Cause   

 3.  มูลเหตุพื้นฐาน (Basic Cause)  ไดแก นโยบาย / ระบบการจดัการที่ไมใหความสําคัญตอระบบความ
ปลอดภัยในระดับบริหาร  การตัดสินใจ หรือปจจัยทางดานบุคลากร หรือส่ิงแวดลอม ที่มีผลทําใหเกิด Indirect 
Cause   
 
ผูสอบสวนอุบตัิเหต ุ
  ผูทําหนาที่สอบสวนอุบัติเหตุจะตองเปนผูที่มีความรู ความเขาใจในการสืบคนหาสาเหตุในการเกดิ
อุบัติเหตุ  ทั้งนีค้วามรู ความเขาใจเกดิขึ้นไดจากประสบการณในการสอบสวนอุบัติเหตุ  ยิ่งมีประสบการณมาก           
จะยิ่งมีความเชีย่วชาญมาก  นอกจากนีย้ังตองมีความรูเปนอยางดีเกีย่วกับกระบวนการผลิต   การทํางานของเครื่องจักร 
อุปกรณ  หรือคุณสมบัติของสารเคมีที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุ   รวมทั้งเทคนิคในการสอบสวนอุบัติเหตุ   
แตเนื่องจากเปนการยากที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีคณุสมบัติครบถวนดงักลาวทั้งหมด     ดังนั้นจึงมกัจะจัดตั้งเปน
ทีมงานสอบสวนอุบัติเหตุทีป่ระกอบดวยบุคลากรในสาขาวิชาการตาง ๆ  เพื่อรวมกนัวิเคราะหและหาสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุไดอยางถูกตอง 
 
 
 

นางสาวอิสราภรณ  วิจิตรจรรยากุล        
นักวิทยาศาสตร 8ว                                 
สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย              
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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เคร่ืองมือ / อุปกรณท่ีใชในการสอบสวนอุบัติเหต ุ

  เครื่องมือ และอุปกรณที่จําเปนตองใชในการสอบสวนอุบัติเหตุโดยท่ัวไปไดแก 
- กลองถายรูป 

- ตลับเมตร 

- สมุดสําหรับบันทึก และทําแผนที่เกิดเหต ุ

- ไมบรรทัด 

- ดินสอ / ปากกา 
- แบบฟอรมการรายงานอุบัติเหต ุ

- ไฟฉาย 

- เชือก หรือสายริบบิ้น (Ribbon) สําหรับกัน้พื้นที่บริเวณเกิดอุบัติเหต ุ

- แวนหรือกลองขยาย 
 

ขั้นตอนปฏิบตัิในการสอบสวนอุบัติเหต ุ

  ขั้นตอนปฏิบัติ ในการสอบสวนอุบัติเหต ุขึ้นอยูกับลักษณะ และสภาพการเกิดอุบัติเหตุ  โดยทัว่ไปมี
ขั้นตอนดังนี ้
 1.  กําหนดขอบเขตในการสอบสวนอุบัติเหต ุ

 2.  เลือกทีมงานสอบสวนอบุัติเหตุ และมอบหมายงานใหสมาชิกในทมี (ควรเปนลายลักษณอักษร) 
 3.  ประชุมทําความเขาใจในเบื้องตน ระหวางสมาชิกในทีมในเรื่องเกีย่วกับ 

  -  ขอมูลของการเกิดอุบัติเหตุ การเก็บขอมลูรายละเอียดเกี่ยวกับอุบัติเหตุ  ผูไดรับบาดเจ็บ และ
เสียชีวิต  รวมทั้งประมาณการความเสียหายที่เกดิขึ้น 

  -  การแบงขั้นตอนปฏิบัติงาน 

  -  การจัดทําแผนผังบริเวณทีเ่กิดเหตุ ( พืน้ทีบ่ริเวณที่เกิดเหตุ และพื้นทีโ่ดยรวมขององคกร) 
  -  สภาพแวดลอมบริเวณที่เกดิเหต ุ

  -  การสอบพยานที่เห็นเหตกุารณ 
  -  เหตกุารณที่เกิดขึ้นกอนการเกิดอุบัติเหตุ   เปนตน 

 4.  ตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ เพื่อรวบรวมรายละเอยีดที่สําคัญ และจําเปนในการวิเคราะหหาสาเหตุการเกดิ
อุบัติเหตุ  โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบดังนี้ 
  4.1   กั้นแยกพืน้ที่บริเวณที่เกดิเหตุ โดยใชเชือก หรือริบบิ้น กั้นโดยรอบ และหามผูที่ไมมีหนาที่
เกี่ยวของเขาไปในบริเวณที่เกิดเหตุโดยเดด็ขาด 

4.2  หามเคลื่อนยายสิ่งตาง ๆ ในบริเวณที่เกดิเหต ุ
4.3  วิเคราะหหาตําแหนงจดุที่เกิดเหตุใหได  (Origin of accident) โดยอาจพจิารณาจากจดุที่เกดิ 

ความเสียหายมากที่สุด  หรือจากแนววิถีการระเบิดในกรณีเกิดอุบัตเิหตุการระเบิด 
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  4.4  จัดทําแผนที่เกิดเหตุ สเก็ตซภาพและถายภาพในสวนที่จําเปน พรอมทั้งระบุระยะหางของพยาน
วัตถุ  และรายละเอียดตางๆ ในภาพอยางถกูตอง ชัดเจน 

 5.  สัมภาษณผูประสบเหตุ  พยาน  และผูไดรับบาดเจ็บ (หากผูไดรับบาดเจ็บสามารถตอบขอซักถามได)
รวมทั้งผูอยูในเหตุการณกอนเกิดอุบัติเหตุ  และผูเกี่ยวของที่มาถึงสถานที่เกิดเหตุกอนหนาที่ทีมงานจะไปถึง  
พรอมทั้งบันทึกขอมูลการสัมภาษณอยางถูกตอง ทั้งนีใ้หบันทกึเทปดวยหากสามารถทําได 
 6.  แนวทางการพิจารณาในการสอบสวนอุบัติเหตุควรพจิารณาในเรื่องตอไปนี ้
  -  มีอะไรที่ผิดปกติกอนเกิดอุบัติเหต ุ
  -  ส่ิงผิดปกติเกิดขึ้นที่ไหน 

  -  สังเกตเหน็สิง่ผิดปกติเมื่อไร 

  -  ส่ิงผิดปกติเกิดขึ้นไดอยางไร 

 7.  วิเคราะหขอมูลที่ไดในขัน้ตอนที่ 7   (ทาํซ้ําในขั้นตอนกอนหนานี้ ถาจําเปนหรือขอมูลไมเพียงพอ) 
โดยพิจารณาในเรื่องตอไปนี ้
  -  ทําไมจึงเกิดอุบัติเหต ุ

  -  ลําดับเหตกุารณ และสาเหตุการเกิดอุบัตเิหตุที่นาจะเปนไปได (ทั้ง Direct Cause  ,  Indirect 

Cause และ Basic Cause)   

 8.  ตรวจสอบแตละลําดับเหตุการณ เปรียบเทียบกับขอมูลในขั้นตอนที่ 7 

 9.  พิจารณาเลอืกลําดับเหตกุารณ และสาเหตุที่มีความนาจะเปนในการทาํใหเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด 

 10.  สรุปการสอบสวนอุบัติเหต ุ

 11.  จัดทํารายงานสรุป  รวมถึงขอเสนอแนะในการปองกนัการเกดิอุบัตเิหตุดังกลาว และเผยแพรรายงาน 
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Basic cause    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indirect cause 
 
 
 
 
 
 
Direct cause 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                          
แผนผังแสดงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ   3  ระดับ 

 
การรวบรวมหลักฐาน 

  ในการสอบสวนอุบัติเหตุ  ผูสอบสวนอุบัติเหตุจะตองสืบคนใหทราบขอเท็จจริงในการเกิดอุบัติเหตุ 
โดยการรวบรวมหลักฐานจากแหลงขอมูลตาง ๆ  ระหวางการสอบสวนอุบัติเหตุ เพือ่เปนขอมูลในการวิเคราะห
สาเหตุการเกดิอุบัติเหตุ ดังนี ้

- สืบหาขอมูลจากพยาน และเอกสารตาง ๆ  โดยการสังเกต  สัมภาษณพยานภายหลังการเกิด
อุบัติเหตุ  ทั้งนีต้องดําเนินการโดยเร็วที่สุดที่สามารถทําได 

สาเหตุในระดับนโยบาย 
นโยบายการบริหารจัดการองคกรไมใหความสําคัญ
เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย  และสิ่งแวดลอมในองคกร   

สาเหตุจากการกระทํา
ที่ไมปลอดภัย 

สาเหตุจากสภาพที่       
ไมปลอดภัย 

สาเหตุโดยตรงจากการปลดปลอย 
พลังงาน (เชน เพลิงไหม  การระเบิด เปนตน) 

และ / หรือสารเคมีอันตรายรั่วไหล 

                         การเกิดอุบัติเหตุ                           
มีผูไดรับบาดเจ็บ  / เสียชวิีต /  ทรัพยสินเสียหาย 
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- ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุโดยทันทีก่อนทีจ่ะมีการเปลีย่นแปลงสภาพที่เกิดเหตุหรือการ
เคลื่อนยายวัตถุพยาน  พรอมทั้งถายรูปและสเก็ตซภาพสภาพที่เกดิเหตุ   และบันทึก             
รายละเอียดตาง ๆ บนภาพสเก็ตซ 

- รวบรวมรายละเอียดเกีย่วกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  แผนผัง  กระบวนการผลิต  การบํารุงรักษา
เครื่องจักรอุปกรณตาง ๆ หรือรายงานสิ่งผิดปกติตาง ๆ  ที่เกิดขึ้น  รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ  ที่
จําเปนตองใชเปนขอมูลในการวิเคราะหหาสาเหตุการเกดิอุบัติเหต ุรวมทั้งเอกสารประกอบ 

- บันทึกรายละเอียดการเกิดอบุัติเหตุอยางถกูตองสมบูรณเกี่ยวกับสถานการณกอนเกดิเหตุ  ขณะ
เกิดเหตุ และภายหลังการเกิดเหตุ  รวมทั้งตาํแหนงที่ผูประสบอันตรายอยู     พยานที่เห็น
เหตุการณ   เครื่องจักร   แหลงพลังงาน  และวัตถุอันตรายตั้งอยู 

- ลักษณะและคณุสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของวัตถุอันตราย หรือสารเคมีอันตราย ซ่ึงอาจ
เชื่อมโยงไปสูการวิเคราะหสาเหตุการเกิดอบุัติเหต ุ

 
การสัมภาษณ 
  โดยทั่วไปผูนําสัมภาษณควรเปนผูมีประสบการณในการสอบสวนอุบัติเหตุ  หากเปนไปไดทีม 
สัมภาษณควรมีผูที่มีความรูพื้นฐานดานกฎหมายอยูดวย  ในการสัมภาษณควรดําเนนิการดังนี ้
  1.  กําหนดผูนาํสัมภาษณ 
  2.  สัมภาษณเพื่อใหไดขอมลูจากพยานทุกคนอยางรวดเร็วที่สุดเทาที่จะทําได ทั้งนี้เพือ่ใหได
ขอเท็จจริงจากพยาน กอนทีพ่ยานจะไดรับฟงความคิดเหน็ หรือคําสั่งจากผูบังคับบัญชาทําใหบิดเบอืนขอมูลจาก
ความเปนจริง 
  3.  บันทึกตําแหนงที่อยูของพยานทกุคนทีอ่ยูในเหตุการณ รวมทั้งทิศทางในการมองภาพเหตุการณ
ของพยาน ลงบนแผนผังที่เกิดเหต ุ

  4.  สถานที่ที่ใชสําหรับสัมภาษณพยานตองสะดวกและเหมาะสม 

  5.  อธิบายวัตถุประสงคของการสอบสวนอุบัติเหตุ ใหพยานทราบเพื่อใหเกิดความเขาใจ และ
ทัศนคติที่ด ี

  6. รับฟงสิ่งที่พยานพดู  ใหพยานมีอิสระในการพูด   พดูคุยอยางสุภาพมีอัธยาศัยดี  และพิจารณา 
รายละเอียดขอมูลที่ไดรับฟงจากพยานอยางรอบคอบ 

  7.  จดบันทึกคาํใหสัมภาษณของพยานโดยไมพูดสิ่งใดทีท่ําใหพยานไขวเขว  ใชเทปบนัทึกเสียงคํา
ใหสัมภาษณเฉพาะกรณีที่พยานยนิยอม 

  8.  ใหพยานชีแ้จงเหตุการณที่เกิดขึ้นประกอบกับการใชภาพสเก็ตซ และแผนผังสถานที่เกิดเหตุ                 
ที่เตรียมไว  เพือ่ใหความสะดวกแกพยานและทําใหมองเห็นภาพเหตกุารณไดชัดเจนยิง่ขึ้น 

  9.  สัมภาษณพยานโดยเนนความสําคัญของลําดับเหตุการณที่เกดิอุบัติเหตุ  บันทึกรายละเอียดที่
สําคัญลงในภาพสเก็ตซ  หรือแผนผังบริเวณที่เกดิเหตุตามที่พยานใหรายละเอียดไว 
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  10.  ผูสัมภาษณตองมีความจริงใจ และเปนกันเองกับพยาน  ไมโตแยงพยาน 

  11.  บันทึกคําใหการของพยาน  และอยาเพิ่มเติมขอความอื่นใดที่พยานไมไดพูด 

  12.  ตั้งคําถามอยางระมัดระวัง และตองแนใจวาพยานเขาใจคําถาม 

  13.  บันทึกรายละเอียดสวนตัวของพยานแตละคน เชน ช่ือ  ที่อยู  อายุ  อาชีพ  ตําแหนง  คุณวฒุิ
การศึกษา  และ ระยะเวลาในการทํางาน  เปนตน 

  14.  ควรใหพยานลงชื่อรับรองในบันทกึคําใหการ และเก็บบันทึกคําใหการของพยานทกุคน 

ขอสังเกต 
  ภายหลังการสัมภาษณพยานทุกคนแลว  ทมีสัมภาษณควรนําคําใหการของพยานแตละคนมาทําการ
วิเคราะห  อาจมีบางคนที่จําเปนตองสัมภาษณเพิ่มเติมใหมเพื่อความแนใจ และความชดัเจนของขอมลูที่เปนประเดน็
สําคัญ  คําใหสัมภาษณของพยานแตละคนอาจไมสอดคลองกัน  ผูสอบสวนอุบัติเหตุควรจะตองรวบรวมหลักฐานใน
ที่เกิดเหตุ และนํามาวิเคราะหรวมกับขอมูลจากพยานทุกคนดวย 

  การบอกเลาเหตุการณของพยานที่อยูใกลทีเ่กิดเหตุอาจไมตรงกับพยานที่อยูหางไกลออกไป  พยาน
ที่พูดคุยวิเคราะหเหตุการณที่เกิดขึ้นกับผูอ่ืนกอนใหสัมภาษณ อาจเปลี่ยนแปลงความคิด  ทําใหบอกเลาเหตุการณผิด
ไปจากความคิดเห็นเดิมของตน  ซ่ึงสาเหตเุหลานี้อาจจะตองนํามาวิเคราะหดวย  พยานบางคนอาจละเลยลําดับ
เหตุการณบางเหตุการณไปเนื่องจากไมไดสังเกต หรือไมใหความสําคญักับเหตุการณนั้น  ดังนั้นการวเิคราะหขอมูล
จากคําบอกเลาของพยาน ควรจะตองนําขอมูลจากพยานทุกคนมาวเิคราะหเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญ
ที่จะนําไปสูการวิเคราะหหาสาเหตุการเกดิอุบัติเหตุที่ถูกตองตอไป 
 
เทคนิคในการสอบสวนอุบัตเิหตุ 
  สาเหตุการเกดิอุบัติเหตุเปนปญหาที่จะตองสืบคน และแกไขไดโดยการสอบสวนอุบัติเหตุ  เทคนิค
การสอบสวนอุบัติเหตุที่มักใชในการวิเคราะหหาสาเหตกุารเกิดอุบัติเหตุมีดังนี ้
 

1.  การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ( Change Analysis ) 

  เทคนิคนี้จะเนนความสําคัญที่ใหพิจารณาวามีการเปลี่ยนแปลงเกดิขึ้น กอนการเกิดอบุัติเหตุ หรือไม
อยางไร?     ผูสอบสวนอุบัติเหตุจะตองคนหาสิ่งที่ผิดปกติที่เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปกติ  หรือการดําเนินการ
ตามปกติ  ควรพิจารณาทุกประเด็นทีเ่กิดการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปกติ  วิเคราะหความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อ
คนหาสาเหตุ โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี ้
  1.  พิจารณาวามีปญหาอะไรเกิดขึ้น  (เกิดเหตุการณอะไรขึ้น ? ) 
  2.  พิจารณาวาสภาพปกติ หรือลําดับการดําเนินการที่เปนปกติในขณะนัน้ เปนอยางไร (ตามปกติ
เหตุการณควรเปนอยางไร ?) 
  3.  วิเคราะหวาเกิดการเปลีย่นแปลงจากสภาพปกติอยางไร  เกิดขึ้นทีจุ่ดใด หรือบริเวณใด  และ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น  ( เชน เกดิอะไรขึ้น   ที่ไหน   เมื่อไร   มีรายละเอียดอยางไร ?  เปนตน ) 

  4.  พิจารณาวาการเปลี่ยนแปลงเกิดจากอะไรไดบาง 
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  5.  วิเคราะหหาผลกระทบสําคัญที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 

  6.  การเปลี่ยนแปลงที่กอใหเกิดผลกระทบที่อาจสงผลใหเกิดอุบัติเหตุ จดัเปนสาเหตุทีม่ีความ 
เปนไปไดในการทําใหเกดิอบุัติเหตุไดหรือไมอยางไร   ควรลําดับสาเหตุเหลานี้ และพิจารณาเลือกสาเหตุที่มีความ
นาจะเปนที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด 
 

2.  การวิเคราะหความปลอดภัยในการปฏบิัติงาน (Job Safety Analysis : JSA) 

  JSA  เปนสวนหนึ่งของโปรแกรมตาง ๆ ในการปองกนัการเกิดอุบัติเหตุ  โดยทัว่ไป JSA เปนการ
แจกแจงงานออกเปนขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และชี้บงอนัตรายรวมทั้งกําหนดมาตรการควบคุมอนัตรายที่อาจเกิดขึ้น
ในแตละขั้นตอนดวย 

  ในการสอบสวนอุบัติเหตุจะทําการทบทวน JSA  ของขั้นตอนการปฏบิัติงานในขณะเกดิอุบัติเหตุ
เพื่อวิเคราะหและพิจารณาวามีการความผิดปกติเกดิขึ้นจากการปฏิบัติงานของพนักงานหรือไม   ดังนั้นหากมีการ
วิเคราะหงานที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุใหใช JSA เปนสวนหนึ่งในการสอบสวนอุบัติเหตุเพือ่พิจารณา
เหตุการณและสถานการณทีน่ําไปสูการเกดิอุบัติเหต ุ
 
3.  การวิเคราะหความผิดพลาดโดยแผนภูมตินไม (Fault Tree Analysis : FTA) 

  FTA  เปนการวิเคราะหความปลอดภัย  โดยการวิเคราะหหาสาเหตุของอันตรายที่เกีย่วของกับงาน  
วิธีการทํางานและกระบวนการผลิตอยางเปนระบบ แสดงใหเห็นถึงความเกีย่วโยงทีจ่ะนําไปสูเหตกุารณที่ไมตองการ
ใหเกิดขึ้น (เหตุการณการเกดิอุบัติเหต)ุ  โดยการนําเหตกุารณที่เกดิอันตรายหรือเหตกุารณที่ไมพึงปรารถนาจะใหเกิด
ขึ้นมาเปนตวัตัง้ตนในการวิเคราะห  และพจิารณาวา เหตกุารณที่เกดิขึ้นนาจะมาจากสาเหตุหรือเหตกุารณใดไดบาง 
และสาเหตหุรือเหตุการณเหลานี้นาจะมาจากสาเหตุหรือเหตุการณยอยใดบางเปนลําดบัชั้นลงไปเรื่อย ๆ  
  การวิเคราะหโดยเทคนิคนี้ จะใช  And Gate   และ  Or Gate  ในการเชื่อมโยงสาเหตุตาง ๆ ที่
สนับสนุนใหเกิดเหตุการณหรืออุบัติเหตขุึ้น (อาจเกิดจากหลายสาเหตุรวมกัน)  แลวนําสาเหตกุารเกิดอุบัติเหตุเหลานี้
มาพิจารณาถึงความนาจะเปนของแตละสาเหตุ เพื่อใหไดสาเหตุที่แทจริงในการทําใหเกิดอุบัติเหตุ   ดังตัวอยางการใช
เทคนิค And Gate   และ  Or Gate  ทําการวิเคราะหสาเหตุการเกิดเพลิงไหม หรือระเบิด ตามแผนภูมิตอไปนี ้
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ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

    AND  GATE    ใชเชื่อมเหตุการณหลายเหตกุารณที่เกิดขึ้นรวมกันแลวจึงทําใหเกิด 
        อุบัติเหต ุ

 
 
       OR  GATE        ใชเชื่อมเหตุการณหลายเหตกุารณที่ทาํใหเกิดอุบัติเหตุได เมื่อเกิด 

         เหตุการณใดเหตกุารณหนึ่งขึ้น        

การเกิดเพลิงไหม / การระเบดิ 

เชื้อเพลิง ออกซิเจน ความรอนหรือประกายไฟ 

ของแข็ง เชน 
กระดาษ  ไม 
ฯลฯ 

ของเหลว เชน  gasoline , 
alcohol   หรือ สารทําละลาย
ไวไฟอืน่ ๆ   ฯลฯ 

ไฟฟาสถิตย 
 กาซ  เชน  LPG   
H2  Acetylene 
ฯลฯ 

ออกซิเจน 
ในอากาศ 

ออกซิเจน 
บริสุทธิ์จาก
ระบบทอ หรือ
ภาชนะบรรจุ 

ออกซิเจนจาก
สาร Oxidezers

ความรอนจาก
เครื่องจักร อุปกรณ 
เชน ถังปฏิกริยา 
(Reactor)   ระบบ
ไฟฟา  ฯลฯ 
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การจัดทํารายงานการสอบสวนอุบัติเหต ุ

  การจัดทํารายงานการสอบสวนอุบัติเหตุมหีลายรูปแบบ บางครั้งจําเปนตองมีรายละเอยีดมาก                  
ในกรณีที่เปนอุบัติภัยรายแรง รายงานจะมคีวามซับซอนและมีรายละเอียดการวิเคราะหมาก  สําหรับหัวขอสําคัญที่
ตองรายงานไดแก 

- ขอมูลโดยทั่วไป  เปนขอมลูเกี่ยวกับโรงงานที่เกิดอุบัตเิหตุ  ลักษณะบริเวณที่เกิดเหต ุ วันเวลาที่
เกิดเหต ุ 

- รายละเอียดและลําดับเหตกุารณการเกดิอุบตัิเหตุ และความเสียหายทีเ่กดิขึ้น 

- ผูไดรับบาดเจบ็และเสียชีวิต 

- ประมาณการคาเสียหายทีเ่กิดขึ้น 

- ขอสันนิษฐานถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  เปนการวิเคราะหหาสาเหตใุนการเกิดอุบัติเหต ุ

- ขอเสนอแนะ  เปนการเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขเฉพาะหนา และในระยะยาว  มาตรการ
ความปลอดภยัตาง ๆ เพื่อปองกันไมไหเกดิอุบัติเหตุขึ้นอีก 

 

ตัวอยางการสอบสวนอุบติัเหตุ 
กรณีศึกษาการเกิดเหตุระเบิดในโรงงาน 

บริษัท กฤษณไฟเบอรซีเมนต จํากัด จังหวดัราชบุรี 

  บริษัท กฤษณไฟเบอรซีเมนต จํากัด  เปนโรงงานประกอบกิจการผลิตกระเบื้องใยหิน ซีเมนตมุง
หลังคา และกระเบื้องแผนเรยีบ  เกดิอุบัติเหตุระบบไฮดรอลิกของเครื่องอัดกระเบื้องระเบิด เมื่อวนัที่ 31  ตุลาคม 
2546  แรงระเบิดเปนเหตุทําใหมีผูเสียชีวิต 3 คน  บาดเจบ็ 3  คน  เนื่องจากถูกไฟลวกที่ผิวหนังบริเวณใบหนา  แขน  
ขา  และลําตัวบางสวนไหมเกรียม (ประมาณ 100 % burned) ระบบไฮดรอลิกและระบบอัดกาซไนโตรเจนเสียหาย
ทั้งหมด  ประมาณการคาเสยีหายประมาณ 10 ลานบาท 
 

ลักษณะการทํางานของเครื่องจักรท่ีระเบิด และหลักฐานที่ตรวจพบในที่เกิดเหตุ 
  ลักษณะการทาํงานของระบบไฮดรอลิกของเครื่องอัดกระเบื้องที่ระเบดินี้ มีลักษณะเปนเครื่องอัด
ความดันทีใ่ชควบคูกับระบบแรงอัดกาซไนโตรเจน  ที่ความดันประมาณ 95 – 100 Bar โดยมีทอพกัไนโตรเจน (N2  

Accumulators)  2 ทอ    แรงระเบิดทําใหระบบเครื่องไฮดรอลิก กระเด็นออกจากฐานที่ตั้งเสียหายหมด     N2  

Accumulators  ทอหนึ่งปกลงไปในพื้นดนิเกือบจมมดิ    N2  Accumulators อีกทอหนึ่งหลุดกระเด็นตกอยูขาง ๆ 
เครื่อง  ปลายเปดออกทั้ง 2  ดาน  ในที่เกิดเหตุพบทอกาซ (Compressed Gas Cylinders) ลมระเนระนาดอยู 4 ทอ  
โดยมีหมายเลขทอ ดังนี้  0276 , 34071 , 88307 และ 607446   ขอท่ีนาสังเกต คือทอหมายเลข 0276  ยังมีสายยาง
สีดํา ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 0.5 นิ้ว  ยาวประมารณ 3.00  เมตร ตอตรงจากวาลงท่ีหัวทอคาอยู และจากการ
ตรวจสอบพบวาทอนี้มีสัญลักษณ O2  ตอกอยูที่ไหลทอ 
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ขอมูลจากการสอบปากคําพยาน 

- ผูเบิกจายพัสดขุองโรงงานแจงวา ในวนัที่เกิดเหตุ พนกังานฝายซอมบํารุงไดมาขอเบกิน้ํามัน            
ไฮดรอลิก 200 ลิตร  และทอลม (ทอกาซ O2 )  2  ทอ  คือ ทอหมายเลข 0276 และ 34071 

- เจาของรานคากาซ  แจงวาไดสงกาซใหกบัโรงงานนี้มานานแลว  ซ่ึงกาซที่สงจะมีทั้ง O2  และ  
N2   จากการตรวจสอบกาซทั้ง 4  ทอ ในทีเ่กิดเหตุพบวา 

ทอหมายเลข  607446    กาซที่บรรจุเปนกาซ N2 
ทอหมายเลข  88307  กาซที่บรรจุเปนกาซ N2    
ทอหมายเลข  0276  กาซที่บรรจุเปนกาซ O2 

ทอหมายเลข  34071     กาซที่บรรจุเปนกาซ O2 
 

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  
  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตคุร้ังนี้  นาจะเกิดจากการเตมิกาซผิดชนิด  โดยเติมกาซออกซิเจนเขาไป
ในระบบแรงอัดกาซไนโตรเจน เนื่องจากเบิกกาซผิดชนดิ และประกอบกับขนาดเกลียวขอตอของทอ (Connection)

ทั้งทอกาซไนโตรเจน และออกซิเจนที่ใชอยูทั่วประเทศ เปนขอตอขนาดและแบบเดยีวกัน   ทําใหตอเขากันไดพอดี
แมจะนําทอกาซออกซิเจนมาตอเพื่อเติมกาซเขาระบบก็ตาม  ทั้งนี้ออกซิเจนซึ่งเปนกาซที่ชวยใหไฟติดไปสันดาปกับ
เชื้อเพลิง คือ คราบน้ํามันไฮดรอลิกภายในระบบ  และมีความรอนจากระบบไฮดรอลกิ จึงครบองคประกอบของการ
ติดไฟ เปนเหตุทําใหเกิดการระเบิดอยางรนุแรงและมีผูเสียชีวิตและไดรับบาดเจบ็ดังกลาว 
 

การวิเคราะหกรณีศึกษา 
  กรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุระเบิดในโรงงาน บริษัท กฤษณไฟเบอรซีเมนต จํากดั  สามารถวิเคราะห
เปรียบเทียบตามหลักการสอบสวนอุบัติเหตุดังกลาวขางตนไดดังนี ้
  1.  การตรวจสอบที่เกิดเหตุ เพื่อรวบรวมรายละเอียด และขอมูลที่สําคัญเพื่อนํามาวเิคราะหหาสาเหตุ
การเกิดระเบิดของระบบไฮดรอลิกของเครื่องอัดกระเบื้อง  สามารถรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของไดดังนี้ 
   - ตําแหนงจดุที่เกิดเหตุ คือ บริเวณระบบไฮดรอลิกของเครื่องอัดกระเบื้อง 
   -  ลักษณะเครือ่งจักรที่ระเบดิ 

   -  สภาพบริเวณที่เกดิเหต ุ

   -  ขอมูลเกี่ยวกบัผูบาดเจ็บ และเสียชีวิต  ตลอดจนคาเสียหายที่เกิดขึ้น 

   -  แผนผังที่เกดิเหต ุ

  2.  การสัมภาษณผูประสบเหตุ และ/ หรือพยาน    จากการสอบปากคําพยาน ทําใหไดขอมูลวามีการ
เบิกจายน้ํามันไฮดรอลิก และทอลม  (ทอกาซ O2 )  2  ทอ    และไดขอมูลจากเจาของรานคากาซ วามีการสงกาซ
ออกซิเจน และกาซไนโตรเจน ใหโรงงานเปนประจํา  ซ่ึงเจาของรานคากาซไดตรวจสอบทอกาซในที่เกิดเหตุพบวา
เปนกาซออกซเิจน  2  ทอ และ กาซไนโตรเจน  2  ทอ  ทีสํ่าคัญคือทอที่มีสายยางสีดําตออยูซ่ึงแสดงวามีการใชกาซ
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ทอนี้ในการอัดเขาระบบอัดกาซไนโตรเจน ตรวจพบวาเปนทอกาซออกซิเจน  ซ่ึงจากปากคําพยานและหลักฐานในที่
เกิดเหตุแสดงใหเห็นวาสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้เกิดจาการเติมกาซผิดชนิด 

  3.  แนวทางการพิจารณา 
   3.1  มีอะไรทีผิ่ดปกติกอนเกิดอุบัติเหต ุ

          :  มีการเบกิจายพัสดุ คือทอลม 2  ทอ  และน้ํามันไฮดรอลิก 

   3.2  ส่ิงผิดปกติเกิดขึ้นทีไ่หน 

          :  เกิดขึน้ที่ระบบไฮดรอลิกของเครื่องอัดกระเบื้อง 
   3.3  สังเกตเหน็สิ่งผิดปกติเมื่อไร 

         :  เกิดระเบิดขณะเติมกาซเขาระบบอัดกาซไนโตรเจน 

   3.4  ส่ิงผิดปกติเกิดขึ้นไดอยางไร 

         :  เกิดจากการเบิกทอกาซเพื่อใชเติมในระบบอัดกาซไนโตรเจนผดิชนิด โดยเบกิกาซ 

          ออกซิเจนและนําไปเตมิเขาระบบแทนที่จะเปนกาซไนโตรเจน 
  4.  ลําดับเหตุการณ และสาเหตุการเกิดอุบัตเิหต ุ

ลําดับเหตุการณ 
  พนักงานซอมบํารุงเบิกทอลม(ทอกาซออกซิเจน)  และน้าํมันไฮดรอลิก  นําไปเติมใน
ระบบอัดกาซไนโตรเจน   ระบบไฮดรอลิกระเบิด 
 
วิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัตเิหต ุ

  Basic Cause    : ระบบความปลอดภัยไมดีพอ  ไมมีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ 
ปลอดภัยเกี่ยวกับการเติมกาซไนโดรเจนเขาระบบ 

  Indirect Cause    : พนักงานเติมกาซเขาระบบผิดชนิด  และขนาดเกลยีวขอตอของทอ  
(Connection)ทั้งทอกาซไนโตรเจน และออกซิเจนที่ใชอยูทั่วประเทศ 
เปนขอตอขนาดและแบบเดยีวกัน  ทําใหตอเขากันไดพอดี 

  Direct Cause      : กาซออกซิเจน (กาซที่ชวยใหติดไฟ)  +   น้ํามันไฮดรอลิก (เชื้อเพลิง)  +  
ความรอนจากระบบไฮดรอลิก  ทําใหครบองคประกอบการติดไฟ และ
เกิดระเบิดตามมาเนื่องแรงดนัสูง 

  5.  ขอเสนอแนะ / มาตรการความปลอดภยั 

   -  จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเกี่ยวกับการเตมิกาซไนโตรเจนเขาระบบอดักาซ
ไนโตรเจนของระบบไฮดรอลิกเครื่องอัดกระเบื้อง 
   -  ใหความรูแกพนักงานเกีย่วกับอันตรายของกาซออกซิเจน ซ่ึงไมสามารถใชทดแทนกาซ
ไนโตรเจน ในระบบแรงอัดไนโตรเจนได 
   -  จัดทําสี และสัญลักษณที่แสดงชนิดของกาซที่บรรจุในทอใหชัดเจน 

   -  ใหใชขอตอของทอกาซที่แตกตางกัน สําหรับทอกาซตางชนิดกนั ตามมาตฐานสากล 
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