สรุปรายงานการตรวจสอบและสอบสวนอุบัตเิ หตุและอุบัตภิ ัยในโรงงานอุตสาหกรรมปี 2552
ประเภท
ประกอบกิจการ
โรงงาน
1 บ. เครื องนุ่งห่มสําเร็จรู ป จก. 22(3) ฟอกย้อมผ้ายืดและผลิตเสื' อผ้า
สําเร็จรุ ป

ลําดับที)

ชื)อโรงงาน

2 หจก. เพิมพรพลาสติก
3 บ. บริ หารและพัฒนาเพือ
การอนุรักษ์สิงแวดล้อม
จํากัด (มหาชน)

4 บ. เคฮิน (ไทยแลนด์) จก.
5 บ. เอสซีที ไบโอดีเซล จก.
6 บ.บางปู เอนไวรอนเมนทอล
คอมเพล็กซ์ จก.
7 บ. เอลเลค แอนด์ เอลเทค
(ประเทศไทย) จก.

8 บ. สุ ขบุญทิพย์ จก.
9 บ. ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ ป
(ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

ประเภทของ
จํานวน จํานวน
วันที)เกิดเหตุ
สาเหตุของอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ
ผู้บาดเจ็บ ผู้เสี ยชีวิต
ราชบุรี
อัคคีภยั
6 ม.ค. 52
- วาล์วของท่อส่ งนํ'ามันของหม้อไอนํ'าเกิดการรัว
ทําให้มีน' าํ มันไหลซึมออกมา เมือถูกประกายไฟจึง
เกิดลุกไหม้ข' ึน
53(1) ทําของใช้จากพลาสติก เช่น
กรุ งเทพฯ
อัคคีภยั
7 ม.ค. 52
- อาจเกิดจากไฟฟ้ าลัดวงจรจากเครื องจักรหรื ออุปกรณ์
ถุง ซอง และเชือก
ในการผลิต
101 ปรับคุณภาพของเสี ยรวม
กรุ งเทพฯ
อัคคีภยั
21 ก.พ. 52
- มีการเปิ ดแง้มฝาถังบรรจุกากของเสี ยทีรอส่ งกําจัด
เพือระบายความดันในถังออก จึงมีไอระเหยของ
สารตัวทําละลาย กากทินเนอร์ กากหมึกซึงไวไฟ
และเบากว่าอากาศไปสัมผัสกับความร้อนของโคม
ไฟชนิด Hi-Bay ซึงมีความร้อนสูง
65 ผลิตชิ'นส่ วนอุปกรณ์หวั ฉีด
ลําพูน
อัคคีภยั
1 มี.ค. 52
30
- อาจเกิดไฟฟ้ าลัดวงจรทีห้องเก็บสิ นค้าซึงมีกระดาษ
และอะไหล่รถยนต์
พลาสติก และโฟมรองอุปกรณ์อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
7(4) ผลิตไบโอดีเซล
สมุทรสาคร
อัคคีภยั
22 มี.ค. 52
- นํ'ามันในหม้อต้มนํ'ามันล้นถังแล้วไหลลงมาถูก
เปลวไฟจนลุกไหม้อย่างรุ นแรง
101 โรงพักขยะมูลฝอยและขยะ สมุทรปราการ อัคคีภยั
26 มี.ค. 52
- โรงงานนําขยะเคมีมากองรวมกันอยูใ่ นอาคารเป็ น
อุตสาหกรรม (เฉพาะประเภท
จํานวนมาก อาจทําให้เกิดปฏิกิริยาความร้อนขึ'น
Non Hazardous Waste)
และเกิดเปลวเพลิงลุกไหม้ข' ึน
72 ผลิตหรื อประกอบผลิตภัณฑ์
ปทุมธานี
อัคคีภยั
10 เม.ย. 52
- ทีเกิดเหตุเป็ นโรงงานเก็บวัตถุเคลือบทองแดงและ
อีเล็คทรอนิคส์
สารเคมีกดั กร่ อนทองแดงและเครื องจักรผลิตชิ'น
ส่ วนไอที เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วและมีควัน
พิษจากสารเคมี อาจเกิดจากการจัดเก็บหรื อการใช้
สารเคมีอย่างไม่ถกู ต้องปลอดภัย
28(1) ผลิตชุดชั'นในสตรี
นครปฐม
อัคคีภยั
28 เม.ย. 52
- เกิดเพลิงไหม้ทีห้องฝึ กอบรมและห้องแผนกคํานวณ
วัตถุดิบ น่าจะเกิดจากไฟฟ้ าลัดวงจร
59 ผลิตเหล็กลวดและสลักเกียว
ระยอง
อัคคีภยั
6 พ.ค. 52
- เกิดความร้อนในเตาชุบแข็งมากเกินไป ซึงเตาชุบ
แข็งมีน' าํ มันเตาหล่อเลี'ยงอยูด่ า้ นล่าง จึงเกิดเพลิง
ลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
จังหวัด

ค่าเสี ยหาย
10 ล้าน

จํานวน เงินทุน
คนงาน
852 1,335 ล้าน

11.2 ล้าน

12

10 ล้าน

10 ล้าน

82

5 ล้าน

10 ล้าน

656

600 ล้าน

500,000

10

16 ล้าน

8 ล้าน

32

50 ล้าน

50 ล้าน

1,400 257 ล้าน

1 ล้าน

670

10 ล้าน

1,100 7,102 ล้าน

135 ล้าน

ลําดับที)

ชื)อโรงงาน

10 บ. ไทยฮั'วยางพารา จก.
(มหาชน)

ประเภท
ประกอบกิจการ
โรงงาน
52(3) ทํายางแผ่นรมควัน

11 บ. โรงแป้ งพรกมล จก.

9(2)

12 บ. เจนเนอร์รัล กลาส จก.

54

13 บ. อุตสาหกรรมสหธัญญพืช
จก.

23(2)

14 บ. ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร 4(1)
จก. (มหาชน)
15 บ. ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร 4(1)
จก. (มหาชน)
16 บ. สยาม ยี เอสแบตเตอรี จก. 74(5)

ประเภทของ
จํานวน จํานวน
วันที)เกิดเหตุ
สาเหตุของอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ
ผู้บาดเจ็บ ผู้เสี ยชีวิต
ระยอง
อัคคีภยั
13 พ.ค. 52
- มีสะเก็ดไฟจากเตารมควันหลุดรอดเข้าไปในห้อง
อบยาง ทําให้ยางแผ่นลุกติดไฟและลุกลามไปทัว
ห้องอบยาง
ผลิตแป้ งข้าวจ้าว
ระยอง
ระเบิด
14 พ.ค. 52
2
- เกิดระเบิดทีห้องเครื องผลิต อาจเกิดจากเครื องจักร
มีความร้อนสูง
ทําขวดแก้ว
ชลบุรี
อัคคีภยั
31 พ.ค. 52
- ระบบเตาหลอมแก้วรัวและยังไม่มีการซ่อมบํารุ ง
ทําให้มีเศษแก้วทีหลอมละลายแล้วกว่า 32 ตันไหล
ออกมาทีชั'นล่างซึงเป็ นทีเก็บเศษแก้วและถังนํ'ามัน
ผลิตเชือกป่ าน กระสอบป่ าน
สระบุรี
อัคคีภยั
12 มิ.ย. 52
- เกิดเพลิงไหม้ทีโกดังเก็บปออาจเกิดจากมีความร้อน
กระสอบพลาสติกและถุง
สะสมจากปอทีเก็บกองรวมกันอยูจ่ นเกิดการลุกไหม้
กระดาษ
ขึ'น ทําให้ตวั อาคารและวัตถุดิบเสี ยหายทั'งหมด
ชําแหละไก่ เป็ ด
กรุ งเทพฯ ของตกทับ 18 มิ.ย. 52
1
- ตะกร้าใส่ เป็ ดล้มทับเนืองจากตะกร้าใบรองพื'นแตก
ชํารุ ดและเรี ยงตะกร้าสูงและใส่ เป็ ดไว้จาํ นวนมาก
ชําแหละไก่ เป็ ด
กรุ งเทพฯ ของตกทับ 18 มิ.ย. 52
1
- รถเข็นสิ นค้าเข้าห้องเย็นล้มทับคนงาน เนืองจากมี
นํ'าแข็งเกาะตามพื'นทําให้พ'ืนลืนและเป็ นแอ่งหลุม
ผลิตแบตเตอรี ชนิดนํ'าและ
สมุทรปราการ อัคคีภยั
25 มิ.ย. 52
- หัวฉีดพ่นนํ'าในระบบขจัดฝุ่ นละอองและไอสารเคมี
ชิ'นส่ วนแบตเตอรี ทุกชนิด
จากการหลอมตะกัวเกิดอุดตัน ความร้อนจากการ

17 บ. เอ เจ รับเบอร์ จก.

52(3) ทํายางแผ่นรมควัน ยางแท่ง

18 บ. เอเชียพลัสแพค จก.

53(1) ผลิตกล่องโฟม

จังหวัด

ยะลา

อัคคีภยั

27 มิ.ย. 52

-

-

สมุทรปราการ

อัคคีภยั

22 ก.ค. 52

-

-

หลอมตะกัวทีมีอุณหภูมิประมาณ 400๐c เข้าไปใน
ระบบ เกิดการลุกไหม้ทีตัวระบบทีเป็ นไฟเบอร์กล๊าส
ส่ วนทีเป็ นโลหะไม่ได้รับความเสี ยหาย
เกิดเพลิงไหม้ทีห้องอบยาง อาจมีสะเก็ดไฟจากการ
เผาไม้ฟืนหลุดเข้าไปผสมกับลมร้อนในห้องอบยาง
ไปสัมผัสกับยางแห้งแล้วเกิดการลุกไหม้ข' ึน
เกิดเพลิงไหม้ทีโกดังเก็บกล่องโฟมทีรอส่ งลูกค้า
และเครื องจักรทีรอการติดตั'งใหม่ ขณะเกิดเหตุ
ไม่มีการทํางาน น่าจะเกิดจากไฟฟ้ าลัดวงจร

ค่าเสี ยหาย
10 ล้าน

5 ล้าน

จํานวน เงินทุน
คนงาน
140 53.5 ล้าน

7

650,000

3 ล้าน

254 122.5 ล้าน

15 ล้าน

1,695 272 ล้าน

-

288

415 ล้าน

-

288

415 ล้าน

300,000 บาท 417

92 ล้าน

15 ล้าน

116

19 ล้าน

2 ล้าน

15

3 ล้าน

ประเภท
ประกอบกิจการ
โรงงาน
19 บ. ไทยเรยอน จก. (มหาชน)
44 ผลิตเส้นใยธรรมชาติ
เส้นใยสังเคราะห์

ลําดับที)

ชื)อโรงงาน

20 บ. ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร
จก. (มหาชน)

4(1) ชําแหละไก่ เป็ ด

21 บ. ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร
จก. (มหาชน)

4(1) ชําแหละไก่ เป็ ด

22 หจก. เทพทวี โค้ทติ'ง

45(1) ผลิตสี น' าํ มัน

23 นายเรวัต พรหมมา

53(1) ทําแผ่นโฟมและฟองนํ'า
ใส่ ทีนอน

24 บ. ไทยเรยอน จก. (มหาชน)

44

ผลิตเส้นใยธรรมชาติ
เส้นใยสังเคราะห์

ประเภทของ
จํานวน จํานวน
วันที)เกิดเหตุ
สาเหตุของอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ
ผู้บาดเจ็บ ผู้เสี ยชีวิต
อ่างทอง เครื องจักรหนีบ 27 ก.ค. 52
1 พนักงานเดินเข้าไปในพื'นทีห้ามเข้าของเครื องจักร
ปรรจุรัดและหีบห่อเพือดึงแผ่นพลาสติกให้คลุม
หีบห่อเส้นใย แต่ขณะนั'นแผ่นฝาเหล็กได้เปิ ดขึ'น
เพือดันเส้นใยลงมาบรรจุรัดหีบห่อ ทําให้แผ่นเหล็ก
ดันและหนีบตัวพนักงานเข้ากับโครงเสาเหล็กของ
เครื องจักร
กรุ งเทพฯ ถูกกระแทก 27 ก.ค. 52
1
- พนักงานจับประแจขันน๊อตในท่าทางทีไม่ถกู วิธี
ประกอบกับพื'นทีปฏิบตั ิงานคับแคบ นิ'วมือจึง
กระแทกกับของเหล็กของเครื องปั`มนํ'ายาแอร์
กรุ งเทพฯ สัมผัสของมีคม 30 ก.ค. 52
1
- พนักงานใช้ตะขอเกียวตะกร้าใส่ เนื'อซึงมีน' าํ หนัก
มาก ประกอบกับปลายตะขอสั'น ตะขอเกียวจึง
หลุดพลาดมาถูกขาเป็ นแผล
สมุทรปราการ อัคคีภยั
17 พ.ย. 52
- อาจเกิดประกายไฟจากไฟฟ้ าลัดวงจรของเครื อง
จักรอุปกรณ์ในบริ เวณใกล้เคียงกับทีเก็บทินเนอร์
ทําให้ทินเนอร์ลุกติดไฟและเกิดระเบิดขึ'น
พระนครศรี
อัคคีภยั
18 พ.ย. 52
- อาจเกิดจากความประมาทของคนงานทีสูบบุหรี
อยุธยา
ทําให้เกิดเพลิงไหม้ทีโกดังเก็บเศษฟองนํ'าและเศษ
ผ้าสําหรับผลิตทีนอน
สระบุรี
ก๊าซรัว
18 ธ.ค. 52
4
1 โรงงานหยุดการผลิตเพือซ่อมบํารุ งประจําปี เมือเริ ม
เดินเครื องอีกครั'งพบว่ามีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
และสารคาร์บอนไดซัลไฟด์ในหอกลันมีปริ มาณ
เกินระดับทีกําหนด ระบบควบคุมจึงทํางานอัตโนมัติ
โดยเปิ ดวาล์วระบายสารคาร์บอนไดซัลไฟด์ไปยัง
ถังเก็บ แต่มีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ติดออกมาด้วย
สารทั'งสองชนิดนี'ระเหยออกมาข้างนอก เครื องมือ
ตรวจจับการรัวไหลของก๊าซจึงส่ งสัญญาณเตือน
พนักงานเข้าไปตรวจสอบโดยมิได้สวมหน้ากาก
ป้ องกันจึงสูดดมก๊าซพิษเข้าไป
จังหวัด

ค่าเสี ยหาย
-

จํานวน เงินทุน
คนงาน
1,260 661 ล้าน

-

288

415 ล้าน

-

288

415 ล้าน

10 ล้าน

15

-

2.2 ล้าน

3

-

-

26

696 ล้าน

