
ประเภท ประเภทของ จ านวน จ านวน จ ำนวน เงินทุน

โรงงาน อุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต คนงำน

1 บ. ซีพีเอฟ ผลติภัณฑ์อาหาร 4(1) ช าแหละไก่ เป็ด กรุงเทพฯ วัสดุ สิง่ของ 7 ม.ค. 51 1 - คนงานท างานด้วยความรีบเร่ง ขาดความระมัด 288 41.5 ลา้น
จก. กระแทก ระวังจึงเหยียบกลอ่งไก่พลาดตกลงไปในช่องว่าง

โดนขอบกลอ่งกระแทกข้อมือบาดเจ็บ
2 บ. ซีพีเอฟ ผลติภัณฑ์อาหาร 4(1) ช าแหละไก่ เป็ด กรุงเทพฯ ถกูทับ 19 ม.ค. 51 1 - คนงานถกูรถโฟร์คลฟิต์ทับเท้าทีแ่ผนกตรวจสอบ 288 41.5 ลา้น

จก. การจ่ายสินค้า เนือ่งจากพ้ืนทีใ่นการท างานคับแคบ
และขาดความระมัดระวัง

3 บ. ซีพีเอฟ ผลติภัณฑ์อาหาร 4(1) ช าแหละไก่ เป็ด กรุงเทพฯ วัสดุ สิง่ของ 19 ม.ค. 51 1 - คนงานถกูพาเลทลม้ลงมาทับเท้าทีห่้องเก็บสินค้า 288 41.5 ลา้น
จก. หลน่ทับ เนือ่งจากการจัดวางพาเลทไม่ถกูวิธีคือวางแนวต้ัง

ตะแคงแทนทีจ่ะวางแนวนอนเรียงซ้อนกัน
4 บ. ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ 75(1) ซ่อมและต่อเรือ ชลบุรี ก๊าซระเบิด 28 ม.ค. 51 6 2 เกิดการร่ัวซึมของสายน าก๊าซอะเซทิลนีเข้าไปทาง 100,000 บาท 798 1397.8

เอนจิเนียร่ิง จก. ช่องว่างระหว่างฐานแท่นท างานกับพ้ืนคอนกรีต ลา้น
เสริมเหลก็ท าให้ก๊าซอะเซทิลนีทีเ่บากว่าอากาศ
เข้าไปสะสมในช่องใต้แท่นท างาน เมือ่ก๊าซเต็มช่อง
จึงลน้ออกมาทางด้านลา่งแลว้สัมผัสกับประกายไฟ
หรือความร้อนจากการตัดหรือเชือ่มโลหะใน
บริเวณนัน้จึงเกิดการลกุไหม้ย้อนกลบัเข้าไประเบิด
ทีใ่ต้แท่นท างาน

5 บ. ซีพีเอฟ ผลติภัณฑ์อาหาร 4(1) ช าแหละไก่ เป็ด กรุงเทพฯ เคร่ืองจักรตัด 28 ม.ค. 51 1 - คนงานถกูเคร่ืองตัดไก่ตัดปลายนิว้ชีข้วาเนือ่งจาก 288 415 ลา้น
จก. อวัยวะ ท างานด้วยความรีบเร่งและขาดความรอบคอบ

6 บ. อาร์ เอส ดี ฟอกย้อม จก. 98 ซักรีดเสือ้ผ้า นครปฐม อัคคีภัย 30 ม.ค. 51 - - น้ ามันในหม้อต้มน้ ามันลน้ออกมาจากถงัด้านบนที่ 5 ลา้นบาท 115 65 ลา้น
ต้ังอยู่ติดกับเตาให้ความร้อน เกิดจากการเติมน้ ามัน
มากเกินไป ท าให้เหลอืช่องว่างในถงัส าหรับรองรับ
การขยายตัวของน้ ามันน้อยเกินไป เมือ่น้ ามันร้อน
ขยายตัวประกอบกับน้ ามันมีความชืน้ท าให้ขยาย
ตัวมากกว่าปกติจึงลน้ออกมาทางช่องเปิดด้านบน
ไอระเหยของน้ ามันสัมผัสกับประกายไฟในเตา 

ค่ำเสียหำย

สรุปรายงานการตรวจสอบและสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรมปี 2551

ล าดับที่ ช่ือโรงงาน ประกอบกิจการ จังหวัด วันทีเ่กิดเหตุ สำเหตุของอุบัติเหตุ
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จึงลกุติดไฟขึน้ท าให้อาคารและเคร่ืองจักรเสียหาย
7 หจก.โรงน้ าแข็งสหเสริม 14 ผลติน้ าแข็งซองและน้ าแข็ง กรุงเทพฯ แอมโมเนียร่ัว 12 ก.พ. 51 - - คนงานเปิดวาลว์ระบาย(drain valva)ทีบ่ริเวณ coil 12 -

ก้อนเลก็ ของซองน้ าแข็งแลว้ลมืปิด ซึง่ในตอนแรกมีน้ ามัน
หลอ่ลืน่ในระบบไหลออกช้าเนือ่งจากมีความหนืด
สูง เมือ่น้ ามันหลอ่ลืน่ไหลออกหมด แอมโมเนีย
เหลวในระบบก็ไหลออกมา

8 บ. โกลว์ พลงังาน จก. 88 ผลติไฟฟ้า ระยอง อัคคีภัย 7 ม.ีค. 51 - - เกิดเพลงิไหม้ทีเ่คร่ืองกังหันก๊าซ สาเหตุเกิดจาก 300 ลา้นบาท 76 8884 ลา้น
เพลาทีต่่อระหว่างเคร่ืองกังหันก๊าซกับเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าขาดและไปกระแทกกับท่อส่งน้ ามันควบคุม
ท าให้ท่อขาด น้ ามันจึงร่ัวไหลและเกิดการลกุไหม้

9 บ. น้ าตาลบุรีรัมย์ จก. 11(3) ผลติน้ าตาลทรายขาว บุรีรัมย์ อัคคีภัย 15 พ.ค. 51 - - เกิดเพลงิไหม้โกดังเก็บน้ าตาลทรายดิบจ านวน 3 100 ลา้นบาท 140 161.5 ลา้น
หลงัตัวอาคารเสียหายทัง้หมด คาดว่าเกิดจากไฟฟ้า
ลดัวงจร

10 บ. พีทีที ฟีนอล จก. 42(2) ผลติสารฟีนอล ระยอง สารเคมีร่ัวไหล 10 ม.ิย. 51 112 - สาร Cumene ร่ัวไหลจากถงัขนาด 1,300 ลบ.ม. 40 5600 ลา้น
เนือ่งจากติดต้ัง Frangible Glass Vapor Seal 
(FGVS)ไม่ถกูต้องท าให้แตก ไอของ Cumene จึง
ร่ัวออกมา (FGVS เป็นแผ่นแก้วขนาด 4 นิว้ ในกรณี
เกิดเพลงิไหม้ น้ าดับเพลงิจากท่อจะท าให้ FGVS
แตก น้ า โฟมและอากาศจะผสมกันปกคลมุด้าน
บนของ Cumene ในถงั ท าให้ดับเพลงิได้)

11 บ. โรงน้ าแข็งรวมสิน จก. 14 ท าน้ าแข็งซอง นนทบุรี แอมโมเนียร่ัว 15 ม.ิย. 51 - - โรงงานหยุดประกอบกิจการ มีมิจฉาชีพไปขโมย 16 23.5 ลา้น
วาลว์และอุปกรณ์บางส่วนไป ท าให้แอมโมเนียที่
ค้างอยู่ในระบบร่ัวไหลออกมา

12 บ. วี.เอส.วี.เพนท์แอนด์ 45(1) ผลติสี น้ ามันชักเงา แชลแลค็ สมุทรสาคร อัคคีภัย 2 ก.ค. 51 - - เกิดประกายไฟลกุติดทินเนอร์ในถงัเลก็ ขณะถา่ย 1 ลา้นบาท 7 600,000
เคมีคอล จก. แลกเกอร์ จากถงัใหญ่ลงถงัเลก็ขนาด 200 ลติร คาดว่าเกิด 

ไฟฟ้าสถติ
13 บ. ไทยเรยอน จก. (มหาชน) 44 ผลติเส้นใยธรรมชาติ อ่างทอง เคร่ืองจักรหนีบ 11 ก.ค. 51 - 1 คนงานปีนข้าม Guard ของเคร่ืองจักรเข้าไปใน 1260 661.1 ลา้น

เส้นใยสังเคราะห์ บริเวณรางล าเลยีงเส้นใยของเคร่ืองรีดเส้นใยซึง่ท า
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จากสแตนเลสและมีความลาดเอียงลงไปทีเ่คร่ือง
ตีเส้นใย เพ่ือดึงเส้นใยฝ้ายทีติ่ดอยู่ในเคร่ืองรีด
เส้นใยแต่เกิดลืน่ลม้ถกูเคร่ืองตีเส้นใยหนีบบริเวณ
ขาถงึเอวท าให้เสียชีวิต

14 บ. คาโปรแลคตัมไทย จก. 44 ผลติสารคาโปรแลคตัมและ ระยอง สารเคมีร่ัวไหล 17 ก.ค. 51 - - เกิดไฟฟ้าดับท าให้ระบบขจัดไอกรดก ามะถนัและ 250 3500 ลา้น
(มหาชน) ปุย๋แอมโมเนียมซัลเฟต ก๊าซซัลเฟอร์ไดออดไซด์หยุดท างาน ประกอบกับ

โรงงานไม่มีแผนซ่อมบ ารุงเชิงป้องกันและแผน
ฉุกเฉินทีด่ี จึงมีไอกรดและก๊าซร่ัวออกมาและฟุ้ง
กระจายไปรอบข้างโรงงาน

15 บ. ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชัน่ 8(1) ผลติอาหารส าเร็จรูปจากผัก กาญจนบุรี หม้อต้มฆ่าเชือ้ 2 ส.ค. 51 2 1 การปิดฝาหม้อต้มอบฆ่าเชือ้ไม่สนิทและมีแรงดัน 100,000 บาท 1572 8.5 ลา้น
แนลอุตสาหกรรม จก. และผลไม้ ระเบิด จากแรงดันลมทีใ่ช้ดันซีลประเก็นระหว่างฝาและ

ตัวหม้อจนแรงดันมากพอ ท าให้ฝาหม้อเปิดและ
เหว่ียงออกมาถกูคนงานเสียชีวิตและบาดเจ็บ

16 บ. พี.วี.เจ พลาสติก จก. 53(1) ผลติเคร่ืองใช้จากพลาสติก ฉะเชิงเทรา อัคคีภัย 9 ส.ค. 51 - - เกิดเพลงิไหม้อาคารโรงงาน ซึง่ขณะเกิดเหตุไม่มี 50 ลา้นบาท 90 6 ลา้น
การประกอบกิจการน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลดัวงจร

17 บ. ไทยวอลล์เปเปอร์ จก. 40(1) ท าหนังเทียมและกระดาษ กรุงเทพฯ ถงัน้ าเลีย้ง 20 ส.ค. 51 - 2 เกิดความดันย้อนกลบัของท่อระบายไอ เนือ่งจาก 200,000 บาท 85 12.2 ลา้น
ปิดผนัง หม้อน้ าระเบิด มีการต่อท่อระบายไอออกไปทัง้แนวราบและแนว

ดิง่เป็นระยะทางยาวถงึ 55 ม. ท าให้มีน้ าคอนเดนเสท
ในท่อเป็นจ านวนมาก ประกอบกับถงัน้ าเลีย้งมีอายุ
การใช้งานมากกว่า 10 ปีมีการผุกร่อนทีร่อยเชือ่ม
จึงเป็นเหตุให้เกิดการระเบิด

18 บ. บิก๊สตาร์ จก. 33 ผลติรองเท้าแตะ กรุงเทพฯ อัคคีภัย 29 ส.ค. 51 - - เกิดเพลงิไหม้ทีอ่าคารผลติและโกดังรวม 3 หลงั 3000 556 ลา้น
อาจเกิดจากไฟฟ้าลดัวงจร

19 บ. เอ่ียมบูรพา จก. 9(2) ผลติแป้งมันส าปะหลงั สระแก้ว หม้อต้มระเบิด 24 ก.ย. 51 2 - ก๊าซชีวภาพทีน่ ามาใช้ไม่มีการขจัดก๊าซไฮโดรเจน 3 ลา้นบาท 125 268 ลา้น
ซัลไฟด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความชืน้
ก่อนป้อนเข้าสูห่ัวเผา จึงท าให้อุปกรณ์ควบคุมก๊าซ
ต่างๆช ารุดจากการกัดกร่อนของกรดอย่างรุนแรง
วาลว์เปิดค้างท าให้ก๊าซชีวภาพร่ัวไหลอย่างมาก
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เข้าสูห่้องเผาไหม้ตลอดเวลา
20 นายนิพนธ์  อ่ินค า 48(4) ท าพลแุละดอกไม้ไฟ เชียงใหม่ ระเบิด 18 ต.ค. 51 - 1 น่าจะเกิดประกายไฟจากความประมาทของคนงาน - -

ในขณะทีท่ างานอยู่ในอาคารผลติ
21 บ. อดิตยา เบอร์ลา่ เคมีคัลส์ 42(1) ผลติสารคลออัลคาไรน์ ระยอง ก๊าซคลอรีนร่ัว 6 พ.ย. 51 - - ก๊าซคลอรีนร่ัวไหลขณะท าการถา่ยคลอรีนเหลว 166 2115 ลา้น

(ประเทศไทย) จก. จากหน่วยผลติผ่านท่อส่งไปยังถงัเก็บ เนือ่งจากมี
การอุดตันภายในท่อส่งท าให้ความดันในท่อเพ่ิมขึน้

22 บ. โนเบล เอ็นซี จก. 48(4) ผลติไนโตรเซลลโูลส ชัยนาท ระเบิด 9 พ.ย. 51 2 - เคร่ืองแลกเปลีย่นความร้อนระเบิดเนือ่งจากสาร 2 ลา้นบาท 118 2165 ลา้น
ละลายไอโซโพรพิลแอลกอฮอลม์ีไนโตรเซลลู
โลสปนอยู่ เมือ่ผ่านเข้าไปในเคร่ืองแลกเปลีย่น
ความร้อนจะระเหยกลายเป็นไอ แต่ระบบไม่หยุด
การท างานท าให้ไอโซโพรพิลแอลกอฮอลร์ะเหย
ไปเร่ือยๆจนไนโตรเซลลโูลสแห้งท าให้เกิดระเบิด
อย่างรุนแรง(ไนโตรเซลลโูลสต้องเก็บในสาร
ละลาย ถา้แห้งจะเกิดการระเบิดอย่างรุนแรง)

23 บ. แพรกซ์แอร์ 89 ผลติคาร์บอนไดออกไซด์เหลว ระยอง แอมโมเนียร่ัว 28 พ.ย. 51 - - ระบบควบคุมการท างานของวาลว์ควบคุมก๊าซ 10 ลา้นบาท 42 243.7 ลา้น
(ประเทศไทย) จก. และน้ าแข็งแห้ง ออกซิเจนเพ่ือใช้เผาไหม้ขจัดสารไฮโดรคาร์บอน

ช ารุด จึงท าให้ออกซิเจนไหลย้อนกลบัไปสัมผัสกับ
ไฮโดรคาร์บอนหรือคราบน้ ามันทีอ่าจตกค้าง
บริเวณอุปกรณ์ดักจับฝุ่นผงท าให้เกิดการระเบิด 
เศษชิน้ส่วนของอุปกรณ์ดักจับฝุ่นและอุปกรณ์ขจัด
ไฮโดรคาร์บอนกระเด็นไปกระแทกระบบท าความ
เย็นจนแอมโมเนียร่ัวไหลออกมา


