
ประเภทของ จํานวน จํานวน

อุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต

1 รีด บด ผสมยาง โดยไม่ใส่ สงขลา อคัคีภยั 11 ม.ค. 53 - - เกิดเพลิงไหมท้ี"อาคารส่วนที"เกบ็ผลิตภณัฑ ์ 35 ลา้นบาท

สารเคมี อาจเกิดจากไฟฟ้าลดัวงจร

2 ผลิตผา้ใยสังเคราะห์ สมุทรสาคร อคัคีภยั 18 ม.ค. 53 - - ผูร้ับเหมาดาํเนินการตดัโลหะดว้ยเครื"องตดัแก๊ส 4 ลา้นบาท

จนมีสะเกด็ไฟตกไปสัมผสักบัเศษใยสังเคราะห์

3 ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนํ9า ระยอง อคัคีภยั 10 ก.พ. 53 - - ผูร้ับเหมาดาํเนินการปรับปรุงระบบสายส่งบริเวณ 10 ลา้นบาท

Substation บนที"สูงแลว้ตกลงกระแทกโดนสวิทซ์

Relay ภายในตูค้วบคุมบริเวณทาํงาน

4 ผลิตนํ9าตาลทรายดิบ นํ9 าตาล กาญจนบุรี กากนํ9าตาลรั"วไหล 25 ก.พ. 53 - - ถงัเกบ็กากนํ9าตาลมีอุณหภมูิสูงขึ9นเกินจนเกิด 5 ลา้นบาท

ทรายขาว ปฏิกิริยาเคมีทาํใหก้ากนํ9าตาลเดือดและไดไ้หลลน้

ออกจากถงัไปตามรางระบายนํ9าลงสู่แม่นํ9 าแม่กลอง

5 กลั"นนํ9ามนั กรุงเทพ อุบตัิเหตุ 2 มี.ค. 53 - 1 พนกังานขบัรถขนส่งแผนเหลก็ปรับขาหยั"งของ -

รถบรรทุกออก  และรถบรรทุกไดเ้คลื"อนตวัเขา้

กระแทกใส่ตวัพนกังานจนไดร้ับบาดเจด็สาหสัและ

เสียชีวิตในเวลาต่อมา

6 ผลิตนํ9าแขง็ ขอนแก่น แอมโมเนียรั"ว 3 มี.ค. 53 - - มีการรั"วไหลของก๊าซแอมโมเนียจากเครื"องทาํ 50,000 บาท

นํ9าแขง็กอ้นเลก็และนํ9าดื"ม สาเหตุจากชุดโซลินอยด์

วาลว์สาํหรับปิด-เปิดแก๊สร้อนเสียหาย

7 ไส ซอย อบไมแ้ละทาํพาเลตไม้ สมุทรสาคร อคัคีภยั 4 มี.ค. 53 - - พนกังานขดัผวิไมด้ว้ยเครื"องขดักระดาษทราย 30,000 บาท

เกิดการไหมแ้ละมีประกายไฟ พดัลมดูดฝุ่ นไดดู้ด

เขา้ไปในหอ้งเกบ็ฝุ่ น ทาํใหเ้กิดเพลิงไหม้

8 ชาํแหละไก่ เป็ด กรุงเทพฯ สิ"งของตกทบั 12 มี.ค. 53 1 - การยกตะกร้าไม่ถกูวิธีและปลอดภยั ทาํใหต้กทบั -

นิ9วมือไดร้ับบาดเจบ็

9 ชาํแหละไก่ เป็ด กรุงเทพฯ สัมผสัของมีคม 15 มี.ค. 53 1 - ตวัไก่ลื"น เนื"องจากไม่ไดแ้ช่นํ9 าแขง็ก่อนนาํมาตดั -

ไก่ชิ9น จึงถกูใบมีดบาดนิ9วมือ

10 ถกัผา้ยดื นครปฐม อคัคีภยั 16 มี.ค. 53 - - ไฟฟ้าลดัวงจรภายในฝ้าเพดานหอ้งขจดัฝุ่ นละออง 1 ลา้นบาท

จนทาํใหเ้กิดเพลิงลุกไหม้

ค่าเสียหาย

สรุปรายงานการตรวจสอบและสอบสวนอุบตัเิหตุและอุบตัภิยัในโรงงานอุตสาหกรรมปี 2553

ลาํดับที* ประกอบกจิการ จังหวัด วันที*เกดิเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุ
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11 หลอมหล่อโลหะ สมุทรสาคร อุบตัิเหตุ 25 มี.ค. 53 1 - เกิดจากการใชว้ตัถุดิบลงในเบา้หลอมจาํนวนมาก -

น่าจะมีความชื9นสูงทาํใหเ้กิดการระเบิด

12 ทอผา้ ฉะเชิงเทรา อคัคีภยั 13 เม.ย. 53 - - ไฟฟ้าลดัวงจร 5 ลา้นบาท

13 ผลิตแผน่โฟมและภาชนะบรรจุ นครปฐม อคัคีภยั 6 ก.ค. 53 - - เกิดเพลิงไหมท้ี"หอ้งเกบ็มว้นแผน่โฟม ซึ"งไม่มี 300,000 บาท

จากโฟม ระบบไฟแสงสว่าง แต่มีพดัลมระบายอากาศ จากการ

ตรวจสอบหอ้งเกบ็แผน่โฟมที"ไม่ไดถ้กูเพลิงไหม้

พบว่าสภาพการเดินสายไฟของพดัลมระบายอากาศ

อยูใ่นสภาพไม่เรียบร้อย

14 ผลิตเมด็พลาสติกคาโปรแลคตมั ระยอง ก๊าซรั"ว 8 ก.ค. 53 9 - จุดที"เกิดเหตุเป็นเตาเผากาํมะถนัเหลว ซึ" งจะอุ่นเตา -

ดว้ยนํ9ามนัดีเซล จากนั9นจะเปลี"ยนหวัเผาเป็นหวัป้อน

 กาํมะถนัเหลว ขณะที"เปิดหนา้แปลนเพื"อเปลี"ยนหวั

ป้อนกาํมะถนัเหลว กเ็กิดก๊าซลกัษณะเดียวกบัควนั

ท่อไอเสียรถยนตด์ีเซลออกมาจากเตาเผา

15 ผลิตนํ9าแขง็ซองและนํ9าแขง็ กรุงเทพฯ แอมโมเนียรั"ว 14 ก.ค. 53 - - ขณะเดินเครื"องปกติไม่พบการรั"วไหล แต่เมื"อหยดุ 50,000 บาท

กอ้นเลก้ เครื"องทาํความเยน็ มีการรั"วไหลที"รอยเชื"อมของท่อ

ของ Evaporative Condenser เนื"องจากอุณหภมูิของ

ระบบหลงัจากปิดระบบระบายความร้อนสูงขึ9น ทาํให้

ความดนัของไอแอมโมเนียสูงขึ9นตามไปดว้ย

16 ผลิตเครื"องประดบัอญัมณีเทียม พระนครศรี อคัคีภยั 15 ก.ค. 53 91 - ผูร้ับเหมากาํลงัตดัโครงสร้างเหลก็ดว้ยแก๊ส ประกาย 50,000 บาท

อยธุยา ไฟไดร้่วงลงสู่ท่อพลาสติก จนเกิดการติดไฟประกอบ

กบัมีการเปิดพดัลมดูดอากาศผา่นท่อพลาสติก จึงเกิด

การลุกไหมแ้ละลุกลามอยา่งรวดเร็ว ก๊าซจากการเผา

ไหมก้ระจายไปยงัหอ้งอื"นๆ ทางระบบปรับอากาศ

จึงทาํใหพ้นกังานสูดดมเขา้ไป เกิดอาการวิงเวียน

ศีรษะ อาเจียนและเป็นลม

17 ถกัเสื9อไหมพรม ปทุมธานี อคัคีภยั 26 ส.ค. 53 - - เกิดเพลิงไหมท้ี"ชั9น 4 ของอาคารโรงงานที"เป็นที"เกบ็ 16.5 ลา้นบาท

วตัถุดิบ อาจเกิดจากไฟฟ้าลดัวงจร เนื"องจากระบบ
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ไฟแสงสว่างที"ติดตั9งบริเวณนั9นเป็นแบบไม่มีฝาครอบ

สวิตชค์วบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจมีการสะสมของฝุ่ น

ละอองเส้นใยและความชื9น

18 กลั"นนํ9ามนัหล่อลื"นพื9นฐาน ชลบุรี อคัคีภยั 5 ก.ย. 53 - - เกิดเพลิงไหมแ้ละระเบิดที"ถงัเกบ็ Slop Oil อาจมี 10 ลา้นบาท

ประกายไฟจากไฟฟ้าสถิตยจ์ากการเคลื"อนที"หรือ

ถ่ายเท Slop Oil 

19 หลอมอลมูิเนียมและ สมุทรสาคร ระเบิด 6 ต.ค. 53 5 2 นํ9าอลมูิเนียมไหลลงเบา้หลอมซึ"งมีนํ9 าขงัอยูจ่าํนวน 5 ลา้นบาท

รีดอลมูิเนียมหนา้ตดั 48 ช่อง ทาํใหน้ํ9 าเปลี"ยนสถานะเป็นไอ เกิดแรงดนั

สูงจนระเบิดเบา้หลอม แม่พิมพแ์ละฐานรองปลิว

แยกออกจากกนั

20 ฆ่าไก่และแช่แขง็ไก่สด ชลบุรี แอมโมเนียรั"ว 25 ต.ค. 53 97 - แอมโมเนียรั"วที"ซีลคอเพลาของคอมเพรสเซอร์แลว้ -

สะสมในหอ้งเครื"อง ทาํใหก้๊าซแอมโมเนียรั"วเขา้ไป

ในหอ้งที"ติดตั9งระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ เมื"อเปิด

ระบบปรับอากาศทาํใหก้๊าซแอมโมเนียไหลไปตาม

ท่อของระบบปรับอากาศและฟุ้งกระจายสู่บริเวณผลิต

21 ทาํยางแผน่รีเครม ยางลอ้รถเขน็ กรุงเทพฯ หมอ้อบยางระเบิด 20 พ.ย. 53 3 1 เกิดการรั"วของไอนํ9าที"ปะเกน็ฝาหมอ้อบยางเป็น 500,000 บาท

และยาง Compound จาํนวนมากและมีอาการสะเทือน เมื"อคนงานไปเปิด

ที"ลอ็กแกนหมุนของเฟืองออก แรงดนัภายในหมอ้

อบจึงทาํใหฝ้าปิดขาดออกจากแขนยดึและกระเดน็

ไปกระทบตูค้วบคุมไฟฟ้า ทาํใหไ้ฟฟ้าลดัวงจรและ

เกิดเพลิงไหม้

22 ทาํรองเทา้จากหนงัเทียม สมุทรปราการ อคัคีภยั 2 ธ.ค. 53 - 3 เกิดเพลิงไหมท้ี"ชั9นลอยระหว่างชั9นล่างกบัชั9นสอง 2.8 ลา้นบาท

ซึ"งใชเ้ป็นที"เกบ็รองเทา้ ไฟไดลุ้กลามขึ9นชั9นสามที"

เป็นที"พกัของคนงาน สาเหตุอาจเกิดจากไฟฟ้าลดัวงจร

23 ทอผา้ สมุทรสาคร อคัคีภยั 30 ธ.ค. 53 - - เกิดเพลิงไหมเ้ลก็นอ้ยบริเวณเครื"องสืบดา้ย ซึ" งขณะ 20,000 บาท

เกิดเหตุโรงงานหยดุประกอบกิจการตั9งแต่วนัที" 28 

ธ.ค. 53 อาจเกิดจากไฟฟ้าลดัวงจร


