
ประเภท ประเภทของ จํานวน จํานวน จํานวน เงินทุน

โรงงาน อุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต คนงาน

1 บ. เครื	องนุ่งห่มสาํเร็จรูป จก. 22(3) ฟอกยอ้มผา้ยดืและผลิตเสื'อผา้ ราชบุรี อคัคีภยั 6 ม.ค. 52 - - วาลว์ของท่อส่งนํ' ามนัของหมอ้ไอนํ'าเกิดการรั	ว 10 ลา้น 852 1,335 ลา้น

สาํเร็จรุป ทาํใหม้ีนํ' ามนัไหลซึมออกมา เมื	อถกูประกายไฟจึง

เกิดลุกไหมข้ึ'น

2 หจก. เพิ	มพรพลาสติก 53(1) ทาํของใชจ้ากพลาสติก เช่น กรุงเทพฯ อคัคีภยั 7 ม.ค. 52 - - อาจเกิดจากไฟฟ้าลดัวงจรจากเครื	องจกัรหรืออุปกรณ์ 11.2 ลา้น 12 10 ลา้น

ถุง ซอง และเชือก ในการผลิต

3 บ. บริหารและพฒันาเพื	อ 101 ปรับคุณภาพของเสียรวม กรุงเทพฯ อคัคีภยั 21 ก.พ. 52 - - มีการเปิดแงม้ฝาถงับรรจุกากของเสียที	รอส่งกาํจดั 10 ลา้น 82 5 ลา้น

การอนุรักษส์ิ	งแวดลอ้ม เพื	อระบายความดนัในถงัออก จึงมีไอระเหยของ

จาํกดั (มหาชน) สารตวัทาํละลาย กากทินเนอร์ กากหมึกซึ	งไวไฟ

และเบากวา่อากาศไปสัมผสักบัความร้อนของโคม

ไฟชนิด Hi-Bay ซึ	 งมีความร้อนสูง

4 บ. เคฮิน (ไทยแลนด)์ จก. 65 ผลิตชิ'นส่วนอุปกรณ์หวัฉีด ลาํพนู อคัคีภยั 1 มี.ค. 52 30 - อาจเกิดไฟฟ้าลดัวงจรที	หอ้งเก็บสินคา้ซึ	 งมีกระดาษ 10 ลา้น 656 600 ลา้น

และอะไหล่รถยนต์ พลาสติก และโฟมรองอุปกรณ์อยูเ่ป็นจาํนวนมาก

5 บ. เอสซีที ไบโอดีเซล จก. 7(4) ผลิตไบโอดีเซล สมุทรสาคร อคัคีภยั 22 มี.ค. 52 - - นํ' ามนัในหมอ้ตม้นํ' ามนัลน้ถงัแลว้ไหลลงมาถกู 500,000 10 16 ลา้น

เปลวไฟจนลุกไหมอ้ยา่งรุนแรง

6 บ.บางป ูเอนไวรอนเมนทอล 101 โรงพกัขยะมูลฝอยและขยะ สมุทรปราการ อคัคีภยั 26 มี.ค. 52 - - โรงงานนาํขยะเคมีมากองรวมกนัอยูใ่นอาคารเป็น 8 ลา้น 32 50 ลา้น

คอมเพลก็ซ์ จก. อุตสาหกรรม (เฉพาะประเภท จาํนวนมาก อาจทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาความร้อนขึ'น

Non Hazardous Waste) และเกิดเปลวเพลิงลุกไหมข้ึ'น

7 บ. เอลเลค แอนด ์เอลเทค 72 ผลิตหรือประกอบผลิตภณัฑ์ ปทุมธานี อคัคีภยั 10 เม.ย. 52 - - ที	เกิดเหตุเป็นโรงงานเก็บวตัถุเคลือบทองแดงและ 50 ลา้น 1,400 257 ลา้น

(ประเทศไทย) จก. อีเลค็ทรอนิคส์ สารเคมีกดักร่อนทองแดงและเครื	องจกัรผลิตชิ'น

ส่วนไอที เกิดเพลิงลุกไหมอ้ยา่งรวดเร็วและมีควนั

พิษจากสารเคมี อาจเกิดจากการจดัเก็บหรือการใช้

สารเคมีอยา่งไม่ถกูตอ้งปลอดภยั

8 บ. สุขบุญทิพย ์จก. 28(1) ผลิตชุดชั'นในสตรี นครปฐม อคัคีภยั 28 เม.ย. 52 - - เกิดเพลิงไหมท้ี	หอ้งฝึกอบรมและหอ้งแผนกคาํนวณ 1 ลา้น 670 135 ลา้น

วตัถุดิบ น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลดัวงจร

9 บ. ไทยคูน เวลิดไ์วด ์กรุ๊ป 59 ผลิตเหลก็ลวดและสลกัเกี	ยว ระยอง อคัคีภยั 6 พ.ค. 52 - - เกิดความร้อนในเตาชุบแขง็มากเกินไป ซึ	 งเตาชุบ 10 ลา้น 1,100 7,102 ลา้น

(ประเทศไทย) จก. (มหาชน) แขง็มีนํ' ามนัเตาหล่อเลี'ยงอยูด่า้นล่าง จึงเกิดเพลิง

ลุกไหมอ้ยา่งรวดเร็ว

ค่าเสียหาย

สรุปรายงานการตรวจสอบและสอบสวนอุบัตเิหตุและอุบัตภิัยในโรงงานอุตสาหกรรมปี 2552

ลาํดับที) ชื)อโรงงาน ประกอบกจิการ จังหวัด วันที)เกดิเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุ
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10 บ. ไทยฮั'วยางพารา จก. 52(3) ทาํยางแผน่รมควนั ระยอง อคัคีภยั 13 พ.ค. 52 - - มีสะเก็ดไฟจากเตารมควนัหลุดรอดเขา้ไปในหอ้ง 10 ลา้น 140 53.5 ลา้น

(มหาชน) อบยาง ทาํใหย้างแผน่ลุกติดไฟและลุกลามไปทั	ว

หอ้งอบยาง

11 บ. โรงแป้งพรกมล จก. 9(2) ผลิตแป้งขา้วจา้ว ระยอง ระเบิด 14 พ.ค. 52 2 - เกิดระเบิดที	หอ้งเครื	องผลิต อาจเกิดจากเครื	องจกัร 5 ลา้น 7 650,000

มีความร้อนสูง

12 บ. เจนเนอร์รัล กลาส จก. 54 ทาํขวดแกว้ ชลบุรี อคัคีภยั 31 พ.ค. 52 - - ระบบเตาหลอมแกว้รั	วและยงัไม่มีการซ่อมบาํรุง 3 ลา้น 254 122.5 ลา้น

ทาํใหม้ีเศษแกว้ที	หลอมละลายแลว้กวา่ 32 ตนัไหล

ออกมาที	ชั'นล่างซึ	 งเป็นที	เก็บเศษแกว้และถงันํ' ามนั

13 บ. อุตสาหกรรมสหธญัญพืช 23(2) ผลิตเชือกป่าน กระสอบป่าน สระบุรี อคัคีภยั 12 มิ.ย. 52 - - เกิดเพลิงไหมท้ี	โกดงัเก็บปออาจเกิดจากมีความร้อน 15 ลา้น 1,695 272 ลา้น

จก. กระสอบพลาสติกและถุง สะสมจากปอที	เก็บกองรวมกนัอยูจ่นเกิดการลุกไหม้

กระดาษ ขึ'น ทาํใหต้วัอาคารและวตัถุดิบเสียหายทั'งหมด

14 บ. ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร 4(1) ชาํแหละไก่ เป็ด กรุงเทพฯ ของตกทบั 18 มิ.ย. 52 1 - ตะกร้าใส่เป็ดลม้ทบัเนื	องจากตะกร้าใบรองพื'นแตก - 288 415 ลา้น

จก. (มหาชน) ชาํรุดและเรียงตะกร้าสูงและใส่เป็ดไวจ้าํนวนมาก

15 บ. ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร 4(1) ชาํแหละไก่ เป็ด กรุงเทพฯ ของตกทบั 18 มิ.ย. 52 1 - รถเขน็สินคา้เขา้หอ้งเยน็ลม้ทบัคนงาน เนื	องจากมี - 288 415 ลา้น

จก. (มหาชน) นํ' าแขง็เกาะตามพื'นทาํใหพ้ื'นลื	นและเป็นแอ่งหลุม

16 บ. สยาม ย ีเอสแบตเตอรี	  จก. 74(5) ผลิตแบตเตอรี	ชนิดนํ'าและ สมุทรปราการ อคัคีภยั 25 มิ.ย. 52 - - หวัฉีดพ่นนํ'าในระบบขจดัฝุ่ นละอองและไอสารเคมี 300,000 บาท 417 92 ลา้น

ชิ'นส่วนแบตเตอรี	ทุกชนิด จากการหลอมตะกั	วเกิดอุดตนั ความร้อนจากการ

หลอมตะกั	วที	มีอุณหภมูิประมาณ 400๐c เขา้ไปใน

ระบบ เกิดการลุกไหมท้ี	ตวัระบบที	เป็นไฟเบอร์กลา๊ส

ส่วนที	เป็นโลหะไม่ไดร้ับความเสียหาย

17 บ. เอ เจ รับเบอร์ จก. 52(3) ทาํยางแผน่รมควนั ยางแท่ง ยะลา อคัคีภยั 27 มิ.ย. 52 - - เกิดเพลิงไหมท้ี	หอ้งอบยาง อาจมีสะเก็ดไฟจากการ 15 ลา้น 116 19 ลา้น

เผาไมฟ้ืนหลุดเขา้ไปผสมกบัลมร้อนในหอ้งอบยาง

ไปสัมผสักบัยางแหง้แลว้เกิดการลุกไหมข้ึ'น

18 บ. เอเชียพลสัแพค จก. 53(1) ผลิตกล่องโฟม สมุทรปราการ อคัคีภยั 22 ก.ค. 52 - - เกิดเพลิงไหมท้ี	โกดงัเก็บกล่องโฟมที	รอส่งลกูคา้ 2 ลา้น 15 3 ลา้น

และเครื	องจกัรที	รอการติดตั'งใหม่ ขณะเกิดเหตุ

ไม่มีการทาํงาน น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลดัวงจร
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19 บ. ไทยเรยอน จก. (มหาชน) 44 ผลิตเส้นใยธรรมชาติ อ่างทอง เครื	องจกัรหนีบ 27 ก.ค. 52 - 1 พนกังานเดินเขา้ไปในพื'นที	หา้มเขา้ของเครื	องจกัร - 1,260 661 ลา้น

เส้นใยสังเคราะห์ ปรรจุรัดและหีบห่อเพื	อดึงแผน่พลาสติกใหค้ลุม

หีบห่อเส้นใย แต่ขณะนั'นแผน่ฝาเหลก็ไดเ้ปิดขึ'น

เพื	อดนัเส้นใยลงมาบรรจุรัดหีบห่อ ทาํใหแ้ผน่เหลก็

ดนัและหนีบตวัพนกังานเขา้กบัโครงเสาเหลก็ของ

เครื	องจกัร

20 บ. ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร 4(1) ชาํแหละไก่ เป็ด กรุงเทพฯ ถกูกระแทก 27 ก.ค. 52 1 - พนกังานจบัประแจขนัน๊อตในท่าทางที	ไม่ถกูวธิี - 288 415 ลา้น

จก. (มหาชน) ประกอบกบัพื'นที	ปฏิบตัิงานคบัแคบ นิ'วมือจึง

กระแทกกบัของเหลก็ของเครื	องปั̀มนํ' ายาแอร์

21 บ. ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร 4(1) ชาํแหละไก่ เป็ด กรุงเทพฯ สัมผสัของมีคม 30 ก.ค. 52 1 - พนกังานใชต้ะขอเกี	ยวตะกร้าใส่เนื'อซึ	 งมีนํ' าหนกั - 288 415 ลา้น

จก. (มหาชน) มาก ประกอบกบัปลายตะขอสั'น ตะขอเกี	ยวจึง

หลุดพลาดมาถกูขาเป็นแผล

22 หจก. เทพทว ีโคท้ติ'ง 45(1) ผลิตสีนํ' ามนั สมุทรปราการ อคัคีภยั 17 พ.ย. 52 - - อาจเกิดประกายไฟจากไฟฟ้าลดัวงจรของเครื	อง 10 ลา้น 15 -

จกัรอุปกรณ์ในบริเวณใกลเ้คียงกบัที	เก็บทินเนอร์

ทาํใหท้ินเนอร์ลุกติดไฟและเกิดระเบิดขึ'น

23 นายเรวตั  พรหมมา 53(1) ทาํแผน่โฟมและฟองนํ'า พระนครศรี อคัคีภยั 18 พ.ย. 52 - - อาจเกิดจากความประมาทของคนงานที	สูบบุหรี	 2.2 ลา้น 3 -

ใส่ที	นอน อยธุยา ทาํใหเ้กิดเพลิงไหมท้ี	โกดงัเก็บเศษฟองนํ'าและเศษ

ผา้สาํหรับผลิตที	นอน

24 บ. ไทยเรยอน จก. (มหาชน) 44 ผลิตเส้นใยธรรมชาติ สระบุรี ก๊าซรั	ว 18 ธ.ค. 52 4 1 โรงงานหยดุการผลิตเพื	อซ่อมบาํรุงประจาํปี เมื	อเริ	ม - 26 696 ลา้น

เส้นใยสังเคราะห์ เดินเครื	องอีกครั' งพบวา่มีก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์

และสารคาร์บอนไดซลัไฟดใ์นหอกลั	นมีปริมาณ

เกินระดบัที	กาํหนด ระบบควบคุมจึงทาํงานอตัโนมตัิ

โดยเปิดวาลว์ระบายสารคาร์บอนไดซลัไฟดไ์ปยงั

ถงัเก็บ แต่มีก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟดต์ิดออกมาดว้ย

สารทั'งสองชนิดนี'ระเหยออกมาขา้งนอก เครื	องมือ

ตรวจจบัการรั	วไหลของก๊าซจึงส่งสัญญาณเตือน

พนกังานเขา้ไปตรวจสอบโดยมิไดส้วมหนา้กาก

ป้องกนัจึงสูดดมก๊าซพิษเขา้ไป


