
ประเภท ประเภทของ จํานวน จํานวน จํานวน เงินทุน

โรงงาน อุบัติเหตุ ผูบาดเจ็บผูเสียชีวิต คนงาน

1 บ. จิ้งฮงระยอง จก. 58(1) เก็บเม็ดพลาสติก ระยอง อัคคีภัย 2 ม.ค. 50 - - อาจเกิดจากไฟฟาลัดวงจร เนื่องจากเปนชวงวันหยุด 1 ลานบาท 10 1 ลาน

ไมมีการทํางาน

2 หจก.รอยเปอรเซนต 87(5) ทําปายโฆษณา กรุงเทพฯ อัคคีภัย 3 ม.ค. 50 2 2 ไฟไหมบานพักคนงานซึ่งมีการเก็บวัตถุไวไฟ เชน 300,000 บาท 15 1 ลาน

แอดเวอรไทซิ่ง สี ทินเนอร ไวดวย อาจเกิดจากไฟฟาลัดวงจร

3 นายพรพรรษ เมฆกลอม 105 คัดแยกวัสดุที่ไมใชแลวจาก ระยอง อัคคีภัย 5 ม.ค. 50 - - คนงานที่ถูกใหออกจากงานไปแลวมาลอบวางเพลิง 100,000 บาท 7 -

โรงงานอุตสาหกรรม

4 บ. เมอรกาโต เมดิคัล จก. 52(3) ผลิตถุงมือยาง สงขลา อัคคีภัย 6 ม.ค. 50 - - เกิดเพลิงไหมจากน้ํามัน Hot Oil เนื่องจากไดรับ 30 ลานบาท 236 200 ลาน

ความรอนจนขยายตัวไหลลนออกไปเปนจํานวนมาก

และไปสัมผัสกับประกายไฟที่มอเตอรไฟฟาหรือ

ชุดควบคุมไฟฟา จึงเกิดการลุกไหมขึ้น

5 บ. มินเทค เอ็นเตอรไพรส จก. 53(5) ฉีดพลาสติกตามชิ้นสวนของ สมุทรปราการ อัคคีภัย 7 ม.ค. 50 - - ไฟฟาลัดวงจรแลวมีสะเก็ดไฟตกลงมาถูกเม็ด 70 ลานบาท 287 61 ลาน

เครื่องใชไฟฟา คอมพิวเตอร พลาสติก ผลิตภัณฑ ชิ้นงาน กลองกระดาษ หรือ

ผลิตแมพิมพ สกรีนชิ้นสวน ถุงพลาสติกและลุกลามอยางรวดเร็ว

6 บ. ไออารพีซี จก. (มหาชน) 42(1) ผลิตเอทธิลีน ระยอง อัคคีภัย 12 ม.ค. 50 - - เกิดเพลิงไหมขณะเติมฉนวนกันความรอน (Perlite) 40 ลานบาท 190 13,000

ที่ถังเก็บเอทธิลีน ขณะที่ดึงทอที่ใชเติม Perlite ขึ้น ลาน

จากถัง นาจะมีไฟฟาสถิตเกิดขึ้น และสัมผัสกับไอ

ระเหยของเอทธิลีน จึงเกิดการลุกไหมขึ้น

7 บ. ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑอาหาร 4(1) ชําแหละไก เปด กรุงเทพฯ มีดบาด 20 ม.ค. 50 1 - ใชอุปกรณลับมีดผิดประเภทและลับมีดผิดวิธี - 235 162 ลาน

จก. จึงถูกมีดบาดเสนเลือดที่นิ้วหัวแมมือซาย

8 บ. เด็นโซ (ประเทศไทย) จก. 78(2) ผลิตชิ้นสวนอุปกรณไฟฟา ชลบุรี เครื่องจักรหนีบ 1 ก.พ. 50 1 - เปดฝาครอบเครื่องจักรออกเพื่อดูชิ้นงานที่ติดขัด - 823 5,100 ลาน

ยานยนต โดยไมปดเครื่องจักรกอน

9 บ. เพอรเฟค เปเปอร จก. 105 คัดแยกกระดาษและ ปทุมธานี อัคคีภัย 4 ก.พ. 50 - - มีสะเก็ดไฟจากการเชื่อมโครงหลังคาอาคารใหม 1 ลานบาท 65 36.5 ลาน

อัดกระดาษเปนแทงกอน ที่ตอเติม หลนทะลุผาใบไปสัมผัสกับกองกระดาษ

10 บ. เมดิโกลฟส จก. 52(1) ผลิตถุงมือยาง ปทุมธานี อัคคีภัย 12 ก.พ. 50 4 - คนงานนําโทลูอีนที่มีน้ําปะปนจากการลางทอไป 650 ลานบาท 710 135 ลาน

เผาทําลายที่หมอน้ําโดยเทใสเขาไปในถังอุนน้ํามัน

เตา ดวยความรอนจาก Heater จึงเกิดไอระเหยของ

คาเสียหาย

สรุปรายงานการตรวจสอบและสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรมป 2550

ลําดับที่ ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ จังหวัด วันที่เกิดเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุ
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โทลูอีนระบายออกทางฝาเปดของเครื่องอุนน้ํามัน

เตา เมื่อสัมผัสกับประกายไฟจากมอเตอรของ

หมอน้ําจึงเกิดการลุกติดไฟและลุกลาม

11 บ. นินาอุตสาหกรรม จก. 40(2) ผลิตแผนผาอนามัย กรุงเทพฯ อัคคีภัย 16 ก.พ. 50 - - ชวงพักเที่ยงคนงานไดยินเสียงระเบิดที่เครื่องจักร 500,000 บาท 47 4.7 ลาน

และมีเปลวไฟกระเด็นไปถูกผาอนามัย

12 นายเกงกาจ สุภาพดี 37 ทําเครื่องเรือนจากไม กรุงเทพฯ อัคคีภัย 21 ก.พ. 50 - 1 ไฟฟาลัดวงจรบริเวณ cut-out ประกอบกับมีฝุนไม 2.5 ลานบาท 1 -

สะสมเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดการลัดวงจรและมี

ประกายไฟตกลงบนกองไมและขี้เลื่อย ทําใหลุก

ติดไฟและลุกลามไปทั้งโรงงานและบานขางเคียง

13 บ. ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม 71 ผลิตเครื่องใชไฟฟา นนทบุรี อัคคีภัย 21 ก.พ. 50 - - การตอลงดิน (Grounding) ของหองพนสีอยูหาง 30 ลานบาท 3100 271 ลาน

จก. ออกไปถึง 30 เมตร อาจทําใหคาความตานทานใน

สายดินสูงจนเปนเหตุใหไฟฟาสถิตไหลลงดินไมทัน

จนทําใหเกิดเปลวไฟที่หัวปนพนสี พนักงานตกใจ

กับเหตุการณดังกลาวจึงปลอยปนพนสีตกลงในถัง

ไซลีน ทําใหเกิดเพลิงไหมลุกลามขึ้น

14 บ. ธารารัตน น้ําแข็งหลอด 14 ผลิตน้ําแข็งหลอด ชลบุรี แอมโมเนียรั่ว 27 ก.พ. 50 20 - มีการเปดวาลวแบบปลอยเปด (Loaded valve) ใต 100,000 บาท 9 21 ลาน

(บึงทอง) จก. ถังน้ํามันหลอลื่นที่เครื่องทําน้ําแข็งหลอดคางไว

โดยใชเชือกผูกรั้งคันโยกวาลวใหอยูในตําแหนง

เปดตลอดเวลา เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินวาลวจึงไมปดเอง

โดยอัตโนมัติ ประกอบกับคนงานขาดความรูและ

ทักษะในการทํางานอยางปลอดภัยโดยเปดวาลว

ระบายใตถังน้ํามันหลอลื่นในขณะที่ระบบมีความ

ดันสูง ทําใหน้ํามันและแอมโมเนียพุงผานวาลวแบบ

ปลอยปดที่เปดคางไวอยางรวดเร็ว

15 บ. กูดเยียร (ประเทศไทย) 51 ผลิตยางรถยนต ปทุมธานี อัคคีภัย 2 มี.ค. 50 - - เกิดเพลิงไหมบริเวณเครื่องผสมยางที่ทําการผสม 100 ลานบาท 458 1,080 ลาน

จก. ยางดิบกับสารเคมี

16 บ. อยูยงพัฒนา จก. 92 หองเย็นเก็บรักษาเนื้อสัตว กรุงเทพฯ แอมโมเนียรั่ว 11 พ.ค. 50 74 - ทอมีอายุการใชงานมากวา 30 ปและเปนทอเหล็กที่ 100,000 บาท 7 7.5 ลาน
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พืชผัก ผลไม และขนมตางๆ อยูภายใตอุณหภูมิต่ํากวา 5 
o
c จึงเปยกชื้นจากน้ํา

ตลอดเวลา ทอจึงผุกรอนจนทะลุเปนรูพรุนประกอบ

กับวาลวทั้งหมดที่ใชปดเปดแอมโมเนียเพื่อตัดแยก

คอยลเย็นออกจากระบบติดตั้งอยูบนฝาเพดาน

แตมีบันไดขึ้นลงไมเพียงพอและไมมีหนากากและ

ชุดปองกันแอมโมเนียที่จะเขาระงับเหตุได

17 นายพงษชาติ  จึงสถาปตยชัย 53(8) อัดโฟมและฟองน้ํา กรุงเทพฯ อัคคีภัย 11 พ.ค. 50 - - ไฟฟาลัดวงจร เกิดสะเก็ดไฟตกลงไปโดนเศษ 2 ลานบาท 30 -

ฟองน้ําจํานวนมาก

18 นายบุญชู เอื้อเวชนิชกุล 92 หองเย็นเก็บรักษาเนื้อสัตว กรุงเทพฯ แอมโมเนียรั่ว 12 พ.ค. 50 2 - วาลวที่ถังน้ํายาแอมโมเนียอยูในสภาพการใชงานที่ 100,000 บาท 20 10 ลาน

อุณหภูมิต่ําอาจเปยกชื้นจากไอน้ําในอากาศตลอด

เวลา ประกอบกับมีอายุการใชงานนานเกือบ 30 ป

จึงผุกรอนและชํารุด

19 บ. เชียงรายนอรเทิรนการเมนท 24 ทอเสื้อผาทุกประเภท เชียงราย อัคคีภัย 2 มิ.ย. 50 - - เกิดไฟไหมในสวนเก็บวัตถุดิบ ไหม เสนดาย 12 ลานบาท 250 41.6 ลาน

จก. ขณะเกิดเหตุไมมีการประกอบกิจการ จึงนาจะ

เกิดจากไฟฟาลัดวงจร

20 หจก. นิวเวิลดอินเตอร 27(3) ทําไฟเบอรบอรด เสนใยสังเคระ สมุทรปราการ อัคคีภัย 8 มิ.ย. 50 - - น้ํามันรอนรั่วไหลออกมาจากเครื่องรีดเสนใยสังเคราะ 3 ลานบาท 250 50 ลาน

เนชั่นแนล อัดแผน ผาจีโอเท็กซไทล ใหเปนแผน เมื่อสัมผัสแหลงความรอนหรือประกาย

ไฟ เชน มอเตอรหรือความรอนจากการเสียดสี

จุดหมุนตางๆ จึงทําใหเกิดการลุกไหม

21 บ. แอดวานซไบโอพาวเวอร 88 ผลิต สงและจําหนายไฟฟา บุรีรัมย หมอน้ําระเบิด 13 มิ.ย. 50 - - เชื้อเพลิงที่ปอนเขาหองเผาไหมคือเปลือกไมชุมน้ํา 40 ลานบาท 47 245 ลาน

จก. มาก ติดไฟยาก เกิดการกองสะสมปดกั้นชองอากาศ

ทําใหเกิดการเผาไหมไมสมบูรณมีคารบอนมอน

นอกไซดออกมาและสะสมอยูในหองจนเต็ม จนเกิด

การติดไฟและระเบิดขึ้น

22 บ. โรงงานสุราพิเศษ 16 ผลิตสุรากลั่นที่ทําจากผลไม นครปฐม อัคคีภัย 17 ก.ค. 50 - - เกิดการลุกติดไฟที่เครื่องสูบแอลกอฮอลซึ่งเปน 150,000 บาท 105 240ลาน

สุวรรณภูมิ จก. ประเภทบรั่นดี แบบเคลื่อนยายได สายสงแอลกอฮอลอาจหลุด

เกิดการรั่วไหล ประกอบกับเครื่องสูบนี้ไมสามารถ
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ตอสายดินได จึงอาจมีไฟฟาสถิตเกิดขึ้น

23 บ. พิ.โค.ที.อินทีเรีย เซ็นเตอร 37 ทําเครื่องเรือนจากไม กรุงเทพฯ อัคคีภัย 18 ก.ค. 50 - - เกิดเพลิงไหมที่ถังขนาด 200 ลิตรที่ใชเก็บกากสี ไมมีความ 284 13 ลาน

จก. ซึ่งปดผนึกฝาอยางมิดชิด องคประกอบของสารตัว เสียหายตอ

ทําละลายในถังอาจเกิดความรอนสะสมแลว อาคารและ

ลุกไหมขึ้นไดเอง เครื่องจักร

24 หจก.หองเย็นรอยเอ็ดคาปลา 92 หองเย็นแชแข็งสัตวน้ํา รอยเอ็ด แอมโมเนียรั่ว 21 ก.ค. 50 - - มีการรั่วไหลของแอมโมเนียจากระบบทําความเย็น 100,000 บาท 9 4.2 ลาน

ที่วาลวความดันต่ํา ทําใหแอมโมเนียไหลลงลําหวย

มีปลาตาย แตไมมีผูบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย

25 บ. ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑอาหาร 4(1) ชําแหละไก เปด กรุงเทพฯ น้ําแข็งหลนทับ 16 ส.ค. 50 1 - รถขนสงน้ําแข็งไมมีราวกั้นที่สูงเทากับปริมาณน้ําแข็ง - 235 162 ลาน

จก. ที่บรรทุกมา ทําใหน้ําแข็งตกลงจากทายรถกระแทก

ศีรษะ คิ้วและใบหนาของคนงาน

26 บ. ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑอาหาร 4(1) ชําแหละไก เปด กรุงเทพฯ มีดบาด 17 ส.ค. 50 1 - การจัดเก็บอุปกรณทํางานที่ไมถูกตองและไม - 235 162 ลาน

จก. ปลอดภัย

27 บ. ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑอาหาร 4(1) ชําแหละไก เปด กรุงเทพฯ กระดูกไกทิ่มมือ 17 ส.ค. 50 1 - การทํางานที่เรงรีบและขาดความชํานาญ - 235 162 ลาน

จก.

28 บ. ยง ฟง แมชชีนเนอรี่ จก. 73 ผลิตและซอมเครื่องจักร สมุทรสาคร ถังพักลมระเบิด 20 ส.ค. 50 - 2 โรงงานนําถงอบไอน้ํามาดัดแปลงใชเปนถังพักลม 150,000 บาท 17 35.8 ลาน

จึงมีปญหาการรั่วของลมตามแนวประเก็น จึงใหชาง

นําแผนเหล็กมาเชื่อมปดตาย แตเปนการเชื่อมที่ผิด

หลักวิศวกรรมจึงไมมีความแข็งแรงพอ ขณะทดสอบ

รอยรั่วโดยการปมลมเขาในถังไดประมาณ 1 ชั่วโมง

ก็เกิดการระเบิดขึ้น

29 บ. ไทยเคมีภัณฑ จก. 48(2) ผลิตฟอรมาลีน กาวอัดไม สมุทรปราการ วัตถุกระเด็น 24 ส.ค. 50 1 - พนักงานซอมบํารุงทําการซอมปม โดยตองตอกเอา - 75 17.8 ลาน

พลาสติกไซเบอร เขาตา เพลาออก ขณะตอกหนาฆอนที่ใชตอกแตกออก

เปนชิ้นเล็กๆและกระเด็นถูกตาขวาบาดเจ็บ

30 บ. แชริสเตอร เอ็นเตอรไพรส 62 ผลิตเกาอี้นวมจากเหล็กและ ปราจีนบุรี อัคคีภัย 14 ก.ย. 50 - - เกิดเพลิงไหมในอาคารโรงงานในเวลากลางคืนซึ่ง 17 ลานบาท 80 100 ลาน

(ไทยแลนด) จก. พลาสติก ไมมีการทํางานและไมมีคนงานพักอาศัยในโรงงาน

จึงนาจะเกิดจากไฟฟาลัดวงจร
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โรงงาน อุบัติเหตุ ผูบาดเจ็บผูเสียชีวิต คนงาน
คาเสียหายลําดับที่ ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ จังหวัด วันที่เกิดเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุ

31 บ. ดี เอ็ม อาร เคมีคอล จก. 42(2) เก็บรักษาและแบงบรรจุ สมุทรปราการ อัคคีภัย 15 ก.ย. 50 2 - ขณะคนงานกําลังบรรจุสารบิวทิล อะซิเตทโดยการ 3 ลานบาท 18 ประกอบ

เคมีภัณฑ ปมจากถังเก็บเขารถบรรทุกสารเคมี ก็เกิดไฟลุก กิจการ

ไหมขึ้นภายในถังแลวระเบิดออกมาทางดานบน โดยไมได

ทําใหสารเคมีกระจายติดไฟไปทั่ว อาจเกิดจาก รับอนุญาต

ไฟฟาสถิตภายในถัง

32 บ. สมบูรณปโตรเลียม 91(2) แบงบรรจุกาซ กาฬสินธุ ทอกาซระเบิด 27 ก.ย. 50 3 4 ทอกาซออกซิเจนระเบิดขณะขนลงจากรถบรรทุก 200,000 บาท 14 4.9 ลาน

โดยการปลอยใหทอตกกระแทกพื้น อีกทั้งทอกาซ

มีสภาพเกา

33 บ. นิว มารเวล เทค จก. 33 ผลิตชิ้นสวนและสกรีนรองเทา ชลบุรี อัคคีภัย 30 ก.ย. 50 - - เกิดเพลิงไหมอาคารโรงงานในวันหยุด อาจเกิดจาก 10 ลานบาท 95 8.1 ลาน

ไฟฟาลัดวงจร

34 นายพินิจ ชูเกียรติวัฒนากุล 24 ตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป กรุงเทพฯ อัคคีภัย 7 ต.ค. 50 - - เกิดเพลิงไหมบริเวณเก็บผาและดาย ซึ่งเปนวันหยุด 400,000 บาท 3 -

ไมมีการทํางาน จึงอาจเกิดจากไฟฟาลัดวงจร

35 บ. แกรมเปยนฟูดสสยาม จก. 4(1) ฆาและชะแหละเนื้อไกและ นครนายก แอมโมเนียรั่ว 7 ต.ค. 50 2 - แอมโมเนียรั่วจากรอบเชื่อมของทอสงแอมโมเนีย 200,000 บาท 1919 1,274 ลาน

ผลิตอาหารสําเร็จรูป กระจายเขาสูระบบปรับอากาศในพื่นที่ทํางาน

36 บ. ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑอาหาร 4(3) ทํากุนเชียง ไสกรอก แฮม กรุงเทพฯ อัคคีภัย 12 พ.ย. 50 - - มีการรั่วของน้ํามันรอนจากการคลายตัวของเกลียว 100,000 บาท 235 162 ลาน

จก. ลูกชิ้น เบคอน ทอเกจวัดความดันซึ่งอาจเกิดจากการสั่นสะเทือน

เครื่องจักรหรือขันไมแนนขณะติดตั้ง โดยน้ํามันนี้

มีจุดวาบไฟ 221c แตโรงงานใชงานที่อุณหภูมิ 250

c เมื่อรั่วออกมานอกทอจึงกลายเปนไอพรอมติดไฟ

ทันทีเมื่อมีประกายไฟที่อาจเกิดจากไฟฟาลัดวงจร

หรือไฟฟาสถิต

37 บ. รับเบอร พลาเนท จก. 52(3) ผลิตยางแผนรมควัน ระยอง อัคคีภัย 18 พ.ย. 50 - - เกิดเปลวไฟลุกจากเตารมควันยางทั้งหมด 15 เตา 80 ลานบาท 60 225 ลาน

ไปถึงที่เก็บวัตถุดิบซึ่งกองอยูขางเคียงลุกไหมเสีย

หาย ตั้งแตเวลา 03.00 - 9.00 น. จึงสงบลง

38 นางบัวเงิน มีกิจ 48(4) ทําพลุและดอกไมไฟ เชียงใหม ระเบิด 28 พ.ย. 50 2 - เกิดระเบิดขณะที่คนงานเขาไปทําความสะอาดใน 300,000 บาท 2 -

อาคารเก็บผลิตภัณฑ อาจเกิดจากประกายไฟจาก

ความรูเทาไมถึงการณของคนงาน
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โรงงาน อุบัติเหตุ ผูบาดเจ็บผูเสียชีวิต คนงาน
คาเสียหายลําดับที่ ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ จังหวัด วันที่เกิดเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุ

39 บ. นทีทองโพลีเมอร จก. 42(1) ผลิตน้ํายาเคลือบเงาสิ่งพิมพ สมุทรสาคร ระเบิด 29 พ.ย. 50 1 1 เกิดการระเบิดของถังปฏิกิริยาผสมสารเคมีและมี 4 ลานบาท 4 9.8 ลาน

กระดาษและพลาสติก เพลิงไหม อาจเกิดจากผสมสารเคมีผิดขั้นตอน

หรืออุปกรณชํารุดหรือบกพรอง

40 บ. อุตสาหกรรมน้ําตาล 11(3) ทําน้ําตาลทราย อุทัยธานี เครื่องจักร 3 ธ.ค. 50 - 1 แนวเชื่อมที่ขอบตะแกรงแยกน้ําออกจากน้ําตาล 500,000 บาท 334 400 ลาน

กาญจนบุรี จก. กระแทก เกิดการแตกราวในขณะปนน้ําตาลที่ความเร็ว 700

รอบตอนาที ทําใหหมอปนฉีกและตะแกรงหลุด

ออกมากระแทกคนงานเสียชีวิต

41 หจก.วงศตระกูลโลหะกิจ 60 หลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เกา นครปฐม อัคคีภัย 4 ธ.ค. 50 - - เกิดเพลิงลุกไหมบริเวณกองขยะและกองเปลือก - 81 17.7 ลาน

แบตเตอรี่บริเวณที่วางดานหลังโรงงาน เกิดจากการ

เผาหญาบริเวณขางเคียงแลวไฟลุกลามไปติด

42 นายอนันต เกษมเศรษฐสิทธิ์ 2(1) อบพืชหรือเมล็ดพืช ตาก อัคคีภัย 6 ธ.ค. 50 - - เมล็ดขาวโพดที่อยูในเครื่องอบไดรับความรอนสูง 20,000 บาท 20 47.5 ลาน

เกินไป จนเกิดเพลิงไหมขึ้น
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