สรุปรายงานการตรวจสอบและสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรมปี 2551
ประเภท
ประกอบกิจการ
โรงงาน
1 บ. ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร 4(1) ชาแหละไก่ เป็ด
จก.

ลาดับที่

ชือ่ โรงงาน

จังหวัด
กรุงเทพฯ

2

บ. ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร
จก.

4(1) ชาแหละไก่ เป็ด

กรุงเทพฯ

3

บ. ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร
จก.

4(1) ชาแหละไก่ เป็ด

กรุงเทพฯ

4 บ. ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์
เอนจิเนียริง่ จก.

75(1) ซ่อมและต่อเรือ

ชลบุรี

5

4(1) ชาแหละไก่ เป็ด

กรุงเทพฯ

98

นครปฐม

บ. ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร
จก.
6 บ. อาร์ เอส ดี ฟอกย้อม จก.

ซักรีดเสือ้ ผ้า

ประเภทของ
จานวน จานวน
วันทีเ่ กิดเหตุ
สำเหตุของอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ
ผูบ้ าดเจ็บ ผูเ้ สียชีวิต
วัสดุ สิง่ ของ 7 ม.ค. 51
1
- คนงานทางานด้วยความรีบเร่ง ขาดความระมัด
กระแทก
ระวังจึงเหยียบกล่องไก่พลาดตกลงไปในช่องว่าง
โดนขอบกล่องกระแทกข้อมือบาดเจ็บ
ถูกทับ
19 ม.ค. 51 1
- คนงานถูกรถโฟร์คลิฟต์ทับเท้าทีแ่ ผนกตรวจสอบ
การจ่ายสินค้า เนือ่ งจากพื้นทีใ่ นการทางานคับแคบ
และขาดความระมัดระวัง
วัสดุ สิง่ ของ 19 ม.ค. 51 1
- คนงานถูกพาเลทล้มลงมาทับเท้าทีห่ ้องเก็บสินค้า
หล่นทับ
เนือ่ งจากการจัดวางพาเลทไม่ถกู วิธีคือวางแนวตัง้
ตะแคงแทนทีจ่ ะวางแนวนอนเรียงซ้อนกัน
ก๊าซระเบิด 28 ม.ค. 51 6
2 เกิดการรัว่ ซึมของสายนาก๊าซอะเซทิลนี เข้าไปทาง
ช่องว่างระหว่างฐานแท่นทางานกับพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็กทาให้ก๊าซอะเซทิลนี ทีเ่ บากว่าอากาศ
เข้าไปสะสมในช่องใต้แท่นทางาน เมือ่ ก๊าซเต็มช่อง
จึงล้นออกมาทางด้านล่างแล้วสัมผัสกับประกายไฟ
หรือความร้อนจากการตัดหรือเชือ่ มโลหะใน
บริเวณนัน้ จึงเกิดการลุกไหม้ย้อนกลับเข้าไประเบิด
ทีใ่ ต้แท่นทางาน
เครือ่ งจักรตัด 28 ม.ค. 51 1
- คนงานถูกเครือ่ งตัดไก่ตัดปลายนิว้ ชีข้ วาเนือ่ งจาก
อวัยวะ
ทางานด้วยความรีบเร่งและขาดความรอบคอบ
อัคคีภัย
30 ม.ค. 51 - น้ามันในหม้อต้มน้ามันล้นออกมาจากถังด้านบนที่
ตัง้ อยูต่ ิดกับเตาให้ความร้อน เกิดจากการเติมน้ามัน
มากเกินไป ทาให้เหลือช่องว่างในถังสาหรับรองรับ
การขยายตัวของน้ามันน้อยเกินไป เมือ่ น้ามันร้อน
ขยายตัวประกอบกับน้ามันมีความชืน้ ทาให้ขยาย
ตัวมากกว่าปกติจึงล้นออกมาทางช่องเปิดด้านบน
ไอระเหยของน้ามันสัมผัสกับประกายไฟในเตา

ค่ำเสียหำย

100,000 บาท

5 ล้านบาท

จำนวน เงินทุน
คนงำน
288 41.5 ล้าน

288

41.5 ล้าน

288

41.5 ล้าน

798

1397.8
ล้าน

288

415 ล้าน

115

65 ล้าน

ลาดับที่

ชือ่ โรงงาน

ประเภท
โรงงาน

ประกอบกิจการ

7 หจก.โรงน้าแข็งสหเสริม

14

ผลิตน้าแข็งซองและน้าแข็ง
ก้อนเล็ก

8 บ. โกลว์ พลังงาน จก.

88

ผลิตไฟฟ้า

จังหวัด
กรุงเทพฯ

ประเภทของ
จานวน จานวน
วันทีเ่ กิดเหตุ
อุบัติเหตุ
ผูบ้ าดเจ็บ ผูเ้ สียชีวิต
แอมโมเนียรัว่ 12 ก.พ. 51

-

-

ระยอง

อัคคีภัย

7 มี.ค. 51

-

-

อัคคีภัย

15 พ.ค. 51

-

-

9 บ. น้าตาลบุรีรัมย์ จก.

11(3) ผลิตน้าตาลทรายขาว

บุรีรัมย์

10 บ. พีทีที ฟีนอล จก.

42(2) ผลิตสารฟีนอล

ระยอง

สารเคมีรวั่ ไหล 10 มิ.ย. 51

112

-

นนทบุรี

แอมโมเนียรัว่ 15 มิ.ย. 51

-

-

2 ก.ค. 51

-

-

เครือ่ งจักรหนีบ 11 ก.ค. 51

-

1

11 บ. โรงน้าแข็งรวมสิน จก.

12 บ. วี.เอส.วี.เพนท์แอนด์
เคมีคอล จก.
13 บ. ไทยเรยอน จก. (มหาชน)

14

ทาน้าแข็งซอง

45(1) ผลิตสี น้ามันชักเงา แชลแล็ค
แลกเกอร์
44

ผลิตเส้นใยธรรมชาติ
เส้นใยสังเคราะห์

สมุทรสาคร

อ่างทอง

อัคคีภัย

สำเหตุของอุบัติเหตุ
จึงลุกติดไฟขึน้ ทาให้อาคารและเครือ่ งจักรเสียหาย
คนงานเปิดวาล์วระบาย(drain valva)ทีบ่ ริเวณ coil
ของซองน้าแข็งแล้วลืมปิด ซึง่ ในตอนแรกมีน้ามัน
หล่อลืน่ ในระบบไหลออกช้าเนือ่ งจากมีความหนืด
สูง เมือ่ น้ามันหล่อลืน่ ไหลออกหมด แอมโมเนีย
เหลวในระบบก็ไหลออกมา
เกิดเพลิงไหม้ทเี่ ครือ่ งกังหันก๊าซ สาเหตุเกิดจาก
เพลาทีต่ ่อระหว่างเครือ่ งกังหันก๊าซกับเครือ่ งกาเนิด
ไฟฟ้าขาดและไปกระแทกกับท่อส่งน้ามันควบคุม
ทาให้ท่อขาด น้ามันจึงรัว่ ไหลและเกิดการลุกไหม้
เกิดเพลิงไหม้โกดังเก็บน้าตาลทรายดิบจานวน 3
หลังตัวอาคารเสียหายทัง้ หมด คาดว่าเกิดจากไฟฟ้า
ลัดวงจร
สาร Cumene รัว่ ไหลจากถังขนาด 1,300 ลบ.ม.
เนือ่ งจากติดตัง้ Frangible Glass Vapor Seal
(FGVS)ไม่ถกู ต้องทาให้แตก ไอของ Cumene จึง
รัว่ ออกมา (FGVS เป็นแผ่นแก้วขนาด 4 นิว้ ในกรณี
เกิดเพลิงไหม้ น้าดับเพลิงจากท่อจะทาให้ FGVS
แตก น้า โฟมและอากาศจะผสมกันปกคลุมด้าน
บนของ Cumene ในถัง ทาให้ดับเพลิงได้)
โรงงานหยุดประกอบกิจการ มีมิจฉาชีพไปขโมย
วาล์วและอุปกรณ์บางส่วนไป ทาให้แอมโมเนียที่
ค้างอยูใ่ นระบบรัว่ ไหลออกมา
เกิดประกายไฟลุกติดทินเนอร์ในถังเล็ก ขณะถ่าย
จากถังใหญ่ลงถังเล็กขนาด 200 ลิตร คาดว่าเกิด
ไฟฟ้าสถิต
คนงานปีนข้าม Guard ของเครือ่ งจักรเข้าไปใน
บริเวณรางลาเลียงเส้นใยของเครือ่ งรีดเส้นใยซึง่ ทา

จำนวน
คนงำน

เงินทุน

12

-

300 ล้านบาท

76

8884 ล้าน

100 ล้านบาท

140

161.5 ล้าน

40

5600 ล้าน

16

23.5 ล้าน

7

600,000

1260

661.1 ล้าน

ค่ำเสียหำย

1 ล้านบาท

ลาดับที่

ชือ่ โรงงาน

ประเภท
โรงงาน

14 บ. คาโปรแลคตัมไทย จก.
(มหาชน)

44

15 บ. ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชัน่
แนลอุตสาหกรรม จก.

ประกอบกิจการ

ผลิตสารคาโปรแลคตัมและ
ปุย๋ แอมโมเนียมซัลเฟต

จังหวัด

ประเภทของ
จานวน จานวน
วันทีเ่ กิดเหตุ
อุบัติเหตุ
ผูบ้ าดเจ็บ ผูเ้ สียชีวิต

ระยอง

สารเคมีรวั่ ไหล 17 ก.ค. 51

-

-

8(1) ผลิตอาหารสาเร็จรูปจากผัก
และผลไม้

กาญจนบุรี

หม้อต้มฆ่าเชือ้ 2 ส.ค. 51
ระเบิด

2

1

16 บ. พี.วี.เจ พลาสติก จก.

53(1) ผลิตเครือ่ งใช้จากพลาสติก

ฉะเชิงเทรา

9 ส.ค. 51

-

-

17 บ. ไทยวอล์ลเปเปอร์ จก.

40(1) ทาหนังเทียมและกระดาษ
ปิดผนัง

กรุงเทพฯ

ถังน้าเลีย้ ง 20 ส.ค. 51
หม้อน้าระเบิด

-

2

29 ส.ค. 51

-

-

หม้อต้มระเบิด 24 ก.ย. 51

2

-

18 บ. บิก๊ สตาร์ จก.

33

ผลิตรองเท้าแตะ

กรุงเทพฯ

19 บ. เอีย่ มบูรพา จก.

9(2) ผลิตแป้งมันสาปะหลัง

สระแก้ว

อัคคีภัย

อัคคีภัย

สำเหตุของอุบัติเหตุ

ค่ำเสียหำย

จากสแตนเลสและมีความลาดเอียงลงไปทีเ่ ครือ่ ง
ตีเส้นใย เพื่อดึงเส้นใยฝ้ายทีต่ ิดอยูใ่ นเครือ่ งรีด
เส้นใยแต่เกิดลืน่ ล้มถูกเครือ่ งตีเส้นใยหนีบบริเวณ
ขาถึงเอวทาให้เสียชีวิต
เกิดไฟฟ้าดับทาให้ระบบขจัดไอกรดกามะถันและ
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออดไซด์หยุดทางาน ประกอบกับ
โรงงานไม่มีแผนซ่อมบารุงเชิงป้องกันและแผน
ฉุกเฉินทีด่ ี จึงมีไอกรดและก๊าซรัว่ ออกมาและฟุ้ง
กระจายไปรอบข้างโรงงาน
การปิดฝาหม้อต้มอบฆ่าเชือ้ ไม่สนิทและมีแรงดัน
100,000 บาท
จากแรงดันลมทีใ่ ช้ดันซีลประเก็นระหว่างฝาและ
ตัวหม้อจนแรงดันมากพอ ทาให้ฝาหม้อเปิดและ
เหวีย่ งออกมาถูกคนงานเสียชีวิตและบาดเจ็บ
เกิดเพลิงไหม้อาคารโรงงาน ซึง่ ขณะเกิดเหตุไม่มี
50 ล้านบาท
การประกอบกิจการน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
เกิดความดันย้อนกลับของท่อระบายไอ เนือ่ งจาก
200,000 บาท
มีการต่อท่อระบายไอออกไปทัง้ แนวราบและแนว
ดิง่ เป็นระยะทางยาวถึง 55 ม. ทาให้มีน้าคอนเดนเสท
ในท่อเป็นจานวนมาก ประกอบกับถังน้าเลีย้ งมีอายุ
การใช้งานมากกว่า 10 ปีมีการผุกร่อนทีร่ อยเชือ่ ม
จึงเป็นเหตุให้เกิดการระเบิด
เกิดเพลิงไหม้ทอี่ าคารผลิตและโกดังรวม 3 หลัง
อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
ก๊าซชีวภาพทีน่ ามาใช้ไม่มีการขจัดก๊าซไฮโดรเจน
3 ล้านบาท
ซัลไฟด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความชืน้
ก่อนป้อนเข้าสูห่ ัวเผา จึงทาให้อุปกรณ์ควบคุมก๊าซ
ต่างๆชารุดจากการกัดกร่อนของกรดอย่างรุนแรง
วาล์วเปิดค้างทาให้ก๊าซชีวภาพรัว่ ไหลอย่างมาก

จำนวน
คนงำน

เงินทุน

250

3500 ล้าน

1572

8.5 ล้าน

90

6 ล้าน

85

12.2 ล้าน

3000

556 ล้าน

125

268 ล้าน

ลาดับที่

ชือ่ โรงงาน

ประเภท
โรงงาน

ประกอบกิจการ

จังหวัด

20 นายนิพนธ์ อิน่ คา

48(4) ทาพลุและดอกไม้ไฟ

เชียงใหม่

21 บ. อดิตยา เบอร์ลา่ เคมีคัลส์
(ประเทศไทย) จก.

42(1) ผลิตสารคลออัลคาไรน์

ระยอง

22 บ. โนเบล เอ็นซี จก.

48(4) ผลิตไนโตรเซลลูโลส

ชัยนาท

23 บ. แพรกซ์แอร์
(ประเทศไทย) จก.

89

ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เหลว
และน้าแข็งแห้ง

ระยอง

ประเภทของ
จานวน จานวน
วันทีเ่ กิดเหตุ
อุบัติเหตุ
ผูบ้ าดเจ็บ ผูเ้ สียชีวิต
ระเบิด

18 ต.ค. 51

-

1

ก๊าซคลอรีนรัว่ 6 พ.ย. 51

-

-

9 พ.ย. 51

2

-

แอมโมเนียรัว่ 28 พ.ย. 51

-

-

ระเบิด

สำเหตุของอุบัติเหตุ
เข้าสูห่ ้องเผาไหม้ตลอดเวลา
น่าจะเกิดประกายไฟจากความประมาทของคนงาน
ในขณะทีท่ างานอยูใ่ นอาคารผลิต
ก๊าซคลอรีนรัว่ ไหลขณะทาการถ่ายคลอรีนเหลว
จากหน่วยผลิตผ่านท่อส่งไปยังถังเก็บ เนือ่ งจากมี
การอุดตันภายในท่อส่งทาให้ความดันในท่อเพิ่มขึน้
เครือ่ งแลกเปลีย่ นความร้อนระเบิดเนือ่ งจากสาร
ละลายไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์มีไนโตรเซลลู
โลสปนอยู่ เมือ่ ผ่านเข้าไปในเครือ่ งแลกเปลีย่ น
ความร้อนจะระเหยกลายเป็นไอ แต่ระบบไม่หยุด
การทางานทาให้ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ระเหย
ไปเรือ่ ยๆจนไนโตรเซลลูโลสแห้งทาให้เกิดระเบิด
อย่างรุนแรง(ไนโตรเซลลูโลสต้องเก็บในสาร
ละลาย ถ้าแห้งจะเกิดการระเบิดอย่างรุนแรง)
ระบบควบคุมการทางานของวาล์วควบคุมก๊าซ
ออกซิเจนเพื่อใช้เผาไหม้ขจัดสารไฮโดรคาร์บอน
ชารุด จึงทาให้ออกซิเจนไหลย้อนกลับไปสัมผัสกับ
ไฮโดรคาร์บอนหรือคราบน้ามันทีอ่ าจตกค้าง
บริเวณอุปกรณ์ดักจับฝุน่ ผงทาให้เกิดการระเบิด
เศษชิน้ ส่วนของอุปกรณ์ดักจับฝุน่ และอุปกรณ์ขจัด
ไฮโดรคาร์บอนกระเด็นไปกระแทกระบบทาความ
เย็นจนแอมโมเนียรัว่ ไหลออกมา

จำนวน
คนงำน

เงินทุน

-

-

166

2115 ล้าน

2 ล้านบาท

118

2165 ล้าน

10 ล้านบาท

42

243.7 ล้าน

ค่ำเสียหำย

