บทนํา
สารเคมีมบ
ี ทบาทมากในชีวิตประจําวันของคนทุกเพศ วัย สาขาอาชีพ แตอาจจะมีคนจํานวนไมมาก แมคนที่มี
อาชีพเกี่ยวของกับสารเคมีทท
ี่ ราบวาปจจุบันมีสารเคมีอยูในโลกจํานวนเทาใด คําตอบนี้อาจจะเปลี่ยนไปทุกวัน หาก
ใชระบบการลงทะเบียนสารเคมีของสมาคมเคมีของสหรัฐอเมริกา (American Chemical Society) ซึ่งมีสวนงานที่
เรียกวา Chemical Abstract Service (CAS) เปนหนวยงานที่รบ
ั ผิดชอบในการขึ้นทะเบียนสารเคมีและใหเลขอางอิง
CAS Number (Chemical Abstract Service Number) ที่ใชกันทั่วโลก หนวยงานดังกลาวระบุวา ณ วันที่ 1 เมษายน
2548 มีการขึ้นทะเบียนสารเคมีอินทรียและอนินทรียรวมกันแลวมากกวา 25 ลานสาร คําถามตามมาคือ เมื่อมีสารเคมี
จํานวนมากมายมหาศาลอยางนี้ จะมีการจัดการสารเคมีไดอยางไร วงจรสารเคมีหมายถึงอะไร และจะใชระบบขอมูล
อะไรมาจัดการสารเคมีใหครบวงจรได วงจรสารเคมีที่จะกลาวถึงในที่นี้ หมายความถึงวงจรที่เริ่มตนตั้งแตการซื้อ
้ จากการใชสารเคมีอยางปลอดภัยตอสุขภาพและไมทําลาย
การเก็บ การใช และการกําจัดของเสียที่เกิดขึน
สิ่งแวดลอม
สําหรับขอมูลที่จะนํามาทําระบบจัดการก็เริ่มตั้งแตขอมูลชื่อสารเคมี และขอมูลความปลอดภัย (Material
Safety Data Sheet; MSDS) เมื่อทราบขอมูลความปลอดภัย ก็จะทราบวาสารนั้นมีลักษณะอันตรายอะไร วิธใี ชอยาง
ปลอดภัยตองทําอยางไร ตองมีอุปกรณปองกันตนหรือไม หากมีสารหกรั่วไหลหรือมีอุบัตภ
ิ ัยตองแกไขปญหา
อยางไร นอกจากนี้ก็ตองมีขอมูลวาใชปริมาณเทาใด ใชอยางไร ใชนานเทาใด เพื่อจะไดระวังไมใหเกิดผลกระทบ
ตอสุขภาพทั้งลักษณะเฉียบพลันและเรื้อรัง ตอจากนั้นก็ตองมีขอมูลวาตองจัดจําแนกและเก็บของเสียที่เกิดขึ้น
อยางไร เพื่อไมใหเกิดอันตรายกอนนําไปกําจัดใหถูกวิธีโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม
ิ าค ตลอดจน
สิ่งที่เปนแรงผลักดันใหเกิดการจัดการสารเคมีในทุกระดับ ตั้งแตระดับสากล ระดับภูมภ
ระดับประเทศ นาจะเปนความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินมหาศาลที่เกิดจากอุบัติภัยสารเคมี สําหรับระดับสากล กรณีที่
มีความสูญเสียมากทีส
่ ุดไดแก เหตุการณกาซ Methyl isocyanate รั่วที่เมืองโบพาล ประเทศอินเดีย เมื่อเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2527 ทําใหมีผูเสียชีวิตในเวลานั้นมากกวา 2,000 คนและบาดเจ็บกวา 170,000 คน สําหรับประเทศ
ไทย อุบัตภ
ิ ัยรายแรงจากสารเคมีมีหลายเหตุการณนับตั้งแต เหตุการณโรงงานผลิตอาวุธระเบิดเมื่อป พ.ศ. 2523
เหตุการณคลังสารเคมีระเบิดที่คลองเตย เมือ
่ ป พ.ศ. 2534 และเหตุการโปแตสเซียมคลอเรตระเบิดในโรงงานลําไย
เมื่อป พ.ศ.2542 เปนตน

การจัดการสารเคมีระดับสากล
ความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติภัยสารเคมีซึ่งสงผลกระทบไปสูสิ่งแวดลอม นอกจากเหตุการณขางตนแลว ยังมี
อุบัติภัยสารเคมีที่มีความสูญเสียลดหลั่นลงไปอีกจํานวนมาก ที่เกิดขึ้นทั่วไป อุบัติภัยเหลานีก
้ ระตุนใหองคกรและ
หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดขอบังคับทั้งในระดับระหวางประเทศและภายในประเทศขึ้นมากํากับดูแลใหการ
ดําเนินการดานสารเคมีเปนไปดวยความปลอดภัย พัฒนาการการจัดการทีส
่ าํ คัญไดแก แผนปฏิบัติการ 21 เพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน (Agenda 21) ที่เริ่มขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2535 และอนุสัญญาระหวางประเทศหลายอนุสญ
ั ญาที่
เกี่ยวของกับการกํากับดูแลสารเคมี
การประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment
and Development: UNCED) หรือการประชุม The Earth Summit ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2535 ผูแทนของประเทศตาง ๆ ที่เขารวมประชุมรวมทั้งประเทศไทย ไดรวมลงนามและรับรอง
เอกสาร แผนปฏิบัติการ 21 : แผนปฏิบต
ั ิการเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Agenda 21: Programme of Action for
Sustainable Development) ซึ่งมีสาระสําคัญสวนหนึ่งที่เกี่ยวของกับสารเคมีในบทที่ 19 การใชสารเคมีพิษอยาง
ปลอดภัย และบทที่ 20 การจัดการของเสียอันตราย
ในบทที่ 19 ไดมีการกําหนดโครงการไว 6 โครงการไดแก (1) ขยายและเรงใหเกิดการประเมินความเสี่ยงจาก
สารเคมี (2) การจําแนกและการแสดงสัญลักษณคุณสมบัติของสารเคมีที่เปนระบบเดียวกัน (3) การแลกเปลี่ยน
ขอมูลพิษและความเสีย
่ งสารเคมี (4) จัดใหมโี ครงการลดความเสี่ยง (5) เพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการ
จัดการสารเคมี และ (6) ปองกันการเคลื่อนยายสินคาอันตรายและมีพิษอยางผิดกฎหมาย ภายใตการประสานงาน
โดยโครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานเคมีวัตถุ (International Programme on Chemical Safety;
IPCS) ซึ่งเปนการทํางานรวมกันของ United Nations Environment Programme (UNEP) International Labour
Organisation (ILO) และ World Health Organisation (WHO)
สวนในบทที่ 20 ที่เกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการเกิด และลดปริมาณของ
เสียใหเหลือนอยทีส
่ ุด รวมทั้งจัดการไมใหของเสียที่เกิดขึ้นเปนอันตรายทั้งตอผูคนและสิ่งแวดลอม โดยไดกําหนด
โครงการที่จะดําเนินงานไว 4 โครงการไดแก (1) สงเสริมในเรื่องการปองกันและลดการเกิดของเสียอันตราย (2)

สงเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของสถาบันในการจัดการของเสียอันตราย (3) สงเสริมและสรางความเขมแข็งใน
ดานการประสานงานระหวางประเทศในการจัดการการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามพรมแดน และ (4) ปองกันการ
เคลื่อนยายของเสียอันตรายระหวางประเทศอยางผิดกฎหมาย
ในป พ.ศ. 2545 มีการประชุมสุดยอดของโลกวาดวยการพัฒนาทีย
่ ั่งยืนที่กรุงโยฮันเนสเบิรก ประเทศอัฟริกาใต
ผลจากการะประชุมทําใหเกิดแผนปฏิบต
ั ิการ ซึ่งในสวนที่เกีย
่ วกับสารเคมีจะอยูในยอหนาที่ 22 และ 23 ซึ่งเปน
แผนปฏิบัติการในเรื่องของเสียและแผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 21 ตามลําดับ ในสวนแรกมีแผน
กําหนดใหปองกันและลดของเสีย เพิ่มการนํากลับมาใชใหม และใชวส
ั ดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยยึดแนว
ทางการมีสวนรวมของหนวยงานรัฐและผูม
 ีสว นไดสวนเสียทุกฝาย และประเทศที่พฒ
ั นาแลวตองใหความชวยเหลือ
ประเทศกําลังพัฒนาดานเทคนิคและงบประมาณ สวนแผนดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 21 นั้นไดมีการตั้งเปาวา
ภายในป พ.ศ. 2563 จะตองบรรลุวัตถุประสงคที่วาจะมีการจัดการสารเคมีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตลอดวงจรชีวต
ิ
ของสารเคมี มีการใชสารเคมีอยางมีผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมนอยทีส
่ ุด มีการประเมินและจัดการความ
เสี่ยงบนฐานความรูท
 างวิทยาศาสตร และใชหลักปองกันลวงหนา (Precautionary principle) โดยกําหนดกิจกรรมไว
7 กิจกรรมดวยกัน กิจกรรมหลัก ๆ ไดแก สงเสริมใหประเทศตางใหสัตยาบันเครื่องมือระหวางประเทศดานสารเคมี
และของเสียอันตราย และนํามาปฏิบัตใิ นประเทศของตน เครือ
่ งมือระหวางประเทศดังกลาวไดแก อนุสัญญารอต
เตอรดัมวาดวยการแจงขอมูลลวงหนาสําหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนิดใน
การคาระหวางประเทศ (PICs) ใหมผ
ี ลบังคับใชในป พ.ศ. 2546 และ อนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารพิษตกคาง
ยาวนาน (POPs) ใหมผ
ี ลบังคับใชใน พ.ศ. 2547 กระตุนใหมีการใชการจําแนกและแสดงสัญลักษณคม
ุ สมบัติสารเคมี
ระบบเดียวกัน สงเสริมใหมีการปฏิบัตต
ิ ามขอบังคับในอนุสญ
ั ญาบาเซลวาดวยการเคลื่อนยายขามพรมแดนของของ
เสียอันตรายและการกําจัด เปนตน (Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development)
นอกจากเครื่องมือระหวางประเทศทีผ
่ ลักดันโดยประชาคมโลก เชนอนุสัญญาตาง ๆ แลว ยังมีนโยบายดาน
สารเคมีที่กลุม
 ประเทศสหภาพยุโรป (EU) กําหนดขึ้นเพื่อบังคับใชกับประเทศสมาชิกไดแก ระเบียบวาดวยสารเคมี
ของสหภาพยุโรป (Registration Evaluation and Authorization of Chemicals, REACH) อันเปนระบบการจัดการ
สารเคมีในประชาคมยุโรปที่ถก
ู พัฒนาขึ้นมาโดยมีวต
ั ถุประสงคเพื่อรักษาสุขภาพอนามัยของคนและสิ่งแวดลอม
รักษาและสงเสริมการแขงขันของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมีในประชาคมยุโรป ปองกันการแตกแยกของตลาด
ภายใน เพิ่มความโปรงใสในการเขาถึงขอมูลสารเคมี บูรณาการความรวมมือระดับสากล ลดการใชสต
ั วทดลอง และ
สอดคลองกับการดําเนินงานภายใตองคการการคาโลก กลไกที่ใชในระบบ REACH ประกอบดวย (1) การจด
ทะเบียนสารเคมีที่มีการผลิตหรือนําเขามากกวา 1 ตัน/ป (30,000 สาร) (2) การตรวจสอบและประเมินรายงาน
การศึกษาถึงอันตรายและความเสี่ยงในการผลิตและการใชสารเคมีที่มีการผลิตหรือนําเขาเกิน 100 ตัน/ป (5,000
สาร) (3) การขออนุญาตใหผลิตหรือใชสารเคมีที่มีอันตรายมากอยางมีเงื่อนไข เพื่อลดความเสี่ยงตอสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม (4) การจํากัดการผลิต การใช หรือการจําหนายสารที่เปนอันตรายมาก นอกจากนี้ยังมีขอกําหนดในเรื่อง
การสงผานขอมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet) ไปพรอมกับสารเคมีดว ย

การจัดการสารเคมีของประเทศไทย
1. แผนพัฒนาความปลอดภัยดานเคมีวัตถุแหงชาติ
ประเทศไทยไดรวมเปนสมาชิกโครงการ IPCS เมื่อป พ.ศ. 2528 และเปนศูนยประสานงานแหงชาติของเวที
ความรวมมือระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยของสารเคมี (Intergovernmental Forum on Chemical Safety;
IFCS) ตั้งแตป พ.ศ. 2537 ซึ่งทั้ง IPCS และ IFCS ตางก็มีบทบาทหลักที่ตรงกับเปาประสงคในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน โดยการลดความเสีย
่ งอันตรายจากเคมีวัตถุ โดย IPCS รับผิดชอบดานวิชาการ สวน IFCS กํากับดาน
นโยบาย
ประเทศไทยไดดําเนินงานความปลอดภัยดานเคมีวัตถุภายใตแผนแมบทความปลอดภัยดานเคมีแหงชาติฉบับ
ที่ 1 (พ.ศ. 2540 – 2544) และ ฉบับที่ 2 ในแผนแมบทฯ ฉบับที่ 1 ไดมีการบรรจุกิจกรรมตางๆ ภายใตแผนงาน 3
แผนงาน คือแผนงานพัฒนาองคความรูและทรัพยากรมนุษย แผนงานพัฒนาโครงสรางระบบงานบริหาร แผนงาน
พัฒนาระบบบริการ สําหรับแผนงานพัฒนาองคความรูและทรัพยากรมนุษย ประกอบดวยงานตางๆ 4 งาน รวมถึงงาน
พัฒนาระบบขอมูลขาวสารและการประสานงานดานวิชาการ สวนแผนแมบทฯ ฉบับที่ 2 มีแผนยุทธศาสตรหลัก 5
ดาน ไดแก การพัฒนาเครือขายขอมูลสารเคมีแหงชาติ การพัฒนาระบบการจัดการและปองกันอุบัติภัยเคมีวัตถุ การ
สงเสริมศักยภาพการจัดการของเสียเคมีวต
ั ถุ การพัฒนาเครือขายศูนยพิษวิทยาแหงชาติ และการศึกษาวิจัยและ
พัฒนา ซึ่งกลาวไดวาการวางแผนยุทธศาสตรหลัก 5 ดานในแผนแมบทฯ ฉบับที่ 2 ไดคาํ นึงถึงการจัดการสารเคมี
หรือเคมีวต
ั ถุอยางครบวงจร กลาวคือ มียท
ุ ธศาสตรที่ 1 สําหรับการดูแลจัดการสารเคมีตั้งแตการนําเขา การผลิต
การใช มียท
ุ ธศาสตรที่ 2 และ 3 ดูแลทางดานพิษภัยของการใช การปองกันอุบัติภัย และมีแผนยุทธศาสตรที่ 4 ใน
ั เพื่อสรางองคความรูท
 ี่
การดูแลปลายทางคือของเสียอันตราย นอกจากนี้ยังมียท
ุ ธศาสตรที่ 5 ในการดําเนินงานวิจย

เกี่ยวของทุกขั้นตอน
2. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาความปลอดภัยดานเคมีวัตถุแหงชาติ
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาความปลอดภัยดานเคมีวัตถุแหงชาติ มีหนวยงานที่เกี่ยวของกวา 30 หนวยงาน
ตั้งแตกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักนายกรัฐมนตรี องคกรอิสระ ธุรกิจเอกชน กลุมหรือสมาคมที่ดําเนินงานเพื่อคุมครอง
่ วของกวา 30 ฉบับ โดย
ผูบริโภค เปนตน ในเชิงกฎหมายการจัดการสารเคมีอันตรายภายในประเทศมีกฎหมายที่เกีย
มีกฎหมายหลัก 3 ฉบับคือ พระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตค
ิ วบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530
และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 (ปจจุบันรับผิดชอบโดยกระทรวงแรงงาน) นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการกํากับดูแลสารเคมีอีกหลายฉบับ เฉพาะที่เกี่ยวกับอุบต
ั ิภัยเทานั้นมีถงึ 17 ฉบับ กฎหมายที่มีขอบเขตการ
ควบคุมกวางขวางทีส
่ ุดคือ พระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งแบงหนวยงานรับผิดชอบเปน 6 หนวยงาน
ตามของเขตการนําสารเคมีไปใชประโยชนไดแก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมประมง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมธุรกิจพลังงาน และสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ั ตั้งศูนยขอมูลวัตถุอันตรายขึ้นใน
พระราชบัญญัติวต
ั ถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 17 ไดกําหนด “ใหจด
กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเปนศูนยกลางประสานงานในเรื่องขอมูลของวัตถุอันตรายกับสวนราชการตางๆ รวมทั้ง
จากภาคเอกชน เพื่อรวบรวมและใหบริการขอมูลทุกชนิดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตั้งแตการมีอยูในตางประเทศ การ
นําเขาหรือการผลิตภายในประเทศ การเคลื่อนยาย การใชสอย การทําลาย และการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่อง” ศูนยขอมูล
วัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเปนผูรับนโยบายดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรที่ 1 ของแผนแมบทฯ
ฉบับที่ 2 ไดประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการดําเนินงานตามภารกิจที่กําหนดตามกฎหมายตอไป
3. การพัฒนาระบบขอมูลเพื่อการจัดการสารเคมีอยางครบวงจร
ป พ.ศ. 2534 ไดเกิดอุบัติภัยสารเคมีรายแรงคือคลังสารเคมีระเบิดทีค
่ ลองเตย หลังเกิดเหตุการณไมมีผูใด
รวบรวมขอมูลไดแนนอนวาสารเคมีที่ระเบิดมีกช
ี่ นิด อะไรบาง ปริมาณเทาใด ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2542 มีเหตุการณ
โรงงานลําไยระเบิดที่จังหวัดเชียงใหม ทราบสาเหตุวาเกิดจากโปแตสเซียมคลอเรต แตก็ไมทราบวาโปแตสเซียม
คลอเรตที่ระเบิดมีปริมาณเทาใด มีคําถามวาหนวยงานใดรับผิดชอบการดูแลสารเคมีนี้ มีการนําเขาปริมาณเทาใด
เมื่อตรวจสอบแลวพบวาหนวยงานที่รับผิดชอบคือ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ซึ่งมีขอมูลการอนุญาตนําเขาในป
พ.ศ.2542 จํานวน 566 ตัน แตเมื่อตรวจสอบกับขอมูลการนําเขาในปเดียวกันของกรมศุลกากรแลวพบวามีขอมูลการ
นําเขา 1,105 ตัน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจย
ั (สกว.) จึงไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยแนวคิดการ
ประสานงานการสรางความปลอดภัยดานสารเคมีและวัตถุอันตราย ซึ่งไดสรุปรายงานไววา
“ปญหาการเก็บขอมูลสถิติของแตละหนวยงาน เปนไปโดยอิสระ เพือ
่ สนองวัตถุประสงค และนโยบายที่
อาจจะแตกตางกัน ระบบการเก็บขอมูลแตกตางกันและไมอยูในรูปแบบ
ที่นํามาเชื่อมโยงกันไดโดยงาย จึงไมสามารถติดตามการนําเขาของสารอันตรายที่เปนภาพรวมของวัตถุอันตรายเพื่อ
นําไปสูการแกปญหาประเทศ”
จากผลสรุปของโครงการแนวคิดฯ สกว. ไดสนับสนุนใหดําเนินงานตอเนื่อง จนเกิดผลงานในการติดตามความ
เคลื่อนไหวของสารเคมีแบบครบวงจร เริ่มตั้งแตโครงการการสรางระบบประสานงานขอมูลการนําเขาสารเคมี
อันตราย โครงการดังกลาว ทําใหเกิดระบบการเก็บขอมูลการนําเขาสารเคมีโดยใชเลขที่เอกสารสําคัญของ
หนวยงานควบคุมตามกฎหมายและประสานงานกับระบบการแจงขอมูลการนําเขาสารเคมีในใบขนสินคาของกรม
ศุลกากร ทําใหหนวยงานปฏิบต
ั ิที่มห
ี นาที่กํากับการนําเขาสารเคมีตามพระราชบัญญัติวต
ั ถุอันตราย พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัตค
ิ วบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 สามารถสื่อและตรวจสอบขอมูลการนําเขาระหวางกันได ทําให
สามารถควบคุมการนําเขาสารเคมีอันตรายที่ควบคุมตามกฎหมายใหเขมงวดมากขึ้น เชน สารในกลุมยาฆาแมลง ยา
กําจัดศัตรูพช
ื สารในกลุมทําลายชัน
้ บรรยากาศ (โอโซน) ตอมาไดมีการนําระบบดังกลาวไปขยายผลโดยหนวยงาน
อื่นในการติดตามสารอันตรายอืน
่ ๆ เชน สารตั้งตนยาเสพติด และผลิตภัณฑอาหารสัตว เปนตน
เพื่อเปนการติดตามขอมูลจากจุดนําเขา กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งรับผิดชอบวัตถุอันตรายทีใ่ ชทาง
อุตสาหกรรม ไดใชระบบประสานงานขอมูลการนําเขาสารเคมีอันตรายขางตน ตรวจสอบปริมาณที่ขอนําเขากับ
ปริมาณที่ไดรับอนุญาต และมีการติดตามการใชวต
ั ถุอันตรายหลังการนําเขา โดยใหผูประกอบการรายงานปริมาณ
ของวัตถุอันตราย 45 รายการทุก 6 เดือน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิต
ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูท
 ี่มีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานมีหนาทีร่ ับผิดชอบ พ.ศ. 2543 จากความ
รวมมือของศูนยวิจัยฯ กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการดําเนินงานโครงการดังกลาว ทําใหในป พ.ศ. 2547 กรม

โรงงานอุตสาหกรรมไดมีประกาศฯ ใหม ใหมก
ี ารใชแบบฟอรมรายงาน ซึ่งเปนผลมาจากกงานวิจัยสําหรับรายงาน
ขอมูลวัตถุอันตราย รวม 54 รายการ
ในสวนของการจัดการปลายทางคือเกี่ยวกับการจัดการของเสียจากภาคอุตสาหกรรม เปนที่ทราบกันดีวาการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอยางรวดเร็วทั้งที่ผา นมาและในปจจุบัน สงผลใหของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ของเสียดังกลาวอาจอยูทั้งในรูปของเสียอันตราย (Hazardous Waste : HZW) และที่ไม
เปนของเสียอันตราย (Non-Hazardous Waste : Non-HZW) ซึ่งมักถูกจัดเก็บอยางไมเปนระบบและเกิดการปะปนกัน
ทําใหยากตอการจัดการในลําดับตอไป ภาครัฐที่เกี่ยวของจึงกําหนดยุทธศาสตรการจัดเก็บและการติดตามกากของ
เสียอันตรายขึ้น การดําเนินงานเบื้องตน หนวยงานที่รับผิดชอบไดจัดใหมีการศึกษาเพื่อประเมินสถานการณ แต
พบวาการประเมินสถานการณของเสียอันตรายและปริมาณตัวเลขของเสียภาคอุตสาหกรรมจากแหลงศึกษาตางๆ มี
ผลที่ไดแตกตางกัน ความแตกตางกันของการประมาณการณที่เกิดขึ้นนั้นมาจากหลายสาเหตุ ไดแก สมมติฐานของ
การประเมินตางกัน ขอมูลที่ใชเปนพื้นฐานในการประเมินตางกัน แตสิ่งสําคัญยิ่งก็คือความไมสมบูรณของขอมูล อัน
เนื่องมาจากการติดตามกากของเสียอันตรายที่ไมครบวงจร กรมโรงงานอุตสาหกรรมและนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของ สกว. จึงไดจัดทําโครงการนํารองเรื่องแนวทางการจัดเก็บขอมูลวัสดุทไ
ี่ มใช
แลวที่เปนของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับ
การจัดเก็บขอมูลปฐมภูมซ
ิ ึ่งบุคลากรของหนวยงานรัฐและโรงงานอุตสาหกรรมนําไปใชได และโครงการนีไ
้ ดพัฒนา
เครื่องมือการจัดประเภทของเสียอันตรายโดยศึกษารูปแบบการจัดประเภทของเสียอันตรายตามระบบสากลหลาย
ระบบ และไดเลือกรูปแบบการจัดประเภทของเสียอุตสาหกรรมตามระบบของสหภาพยุโรป หรือ European Waste
Code (EWC)-Hazardous Waste List (HWL) นํามาใชเทียบเคียงกับระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย
(Thailand Standard Industrial Classification : TSIC)
และการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อใหไดระบบการเก็บขอมูลที่เชื่อถือได และ
สามารถพัฒนาใหเกิดศูนยขอมูลของเสียเคมีวัตถุ (กากและวัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรม) ในอนาคต
4. การจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายในสถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสวนใหญที่มีการสอน/วิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน
แหลงที่มีการใชสารเคมี รวมทั้งมีกากของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยมากมาย ใน
สถานการณที่เปนอยูในปจจุบน
ั สถาบันการศึกษาสวนใหญยงั ไมมีการจัดการสารอันตรายเหลานี้อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง อาทิเชน
•
•
•
•
•

ไมมีขอมูลชนิดและปริมาณสารเคมีทซ
ี่ ื้อใชและใชสําหรับการเรียนการสอนและการวิจัยในมหาวิทยาลัย
ไมมีการแยกขยะตางๆ ออกจากกัน ซึ่งไดแก ขยะธรรมดาหรือขยะทั่วไป ขยะมีสารพิษ ของเสียอันตราย
ของเสียที่มาจากหองทดลอง/ซากสัตวทดลอง และ ของเสียที่ประกอบดวยสารกัมมันตรังสี
ไมมีระบบการจัดเก็บ การติดตาม การจัดการและการปองกันภัยที่เหมาะสมเกี่ยวกับกากของเสียและ
สารละลายของเสียจากหองปฏิบัติการ
ไมมีหนวยงานกลางที่จะบริหารในสวนการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการจัดการสารอันตราย
ไมมีนโยบายและการวางแผน การจัดการกากของเสียและวัตถุอันตรายที่เหมาะสมกับสภาพกิจกรรม

ในระหวางป พ.ศ 2539 – 2541 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดดําเนินโครงการจัดตั้งเครือขายศูนยวิจัยรวม
อุตสาหกรรม - มหาวิทยาลัยดานการจัดการสิง่ แวดลอมและวัตถุอันตราย โดยการสนับสนุนของ สกว. วัตถุประสงค
ของโครงการคือพัฒนารูปแบบการบริหารและการจัดการของเสียอันตรายทีเ่ กิดขึ้นในมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสูการ
จัดการสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน สามารถถายทอดรูปแบบที่พฒ
ั นาขึน
้ เพื่อการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม ตลอดจนขยายขอบขายงานเพื่อแกไขปญหาใหกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
โดยรวม
ในการดําเนินงานขางตน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกอาคารตัวอยางในเขตการศึกษา 7 อาคาร
ประกอบดวยหนวยงาน 15 หนวยงานที่มีการสอนการวิจัยที่กอ
 ใหเกิดของเสียลักษณะตางๆ กัน วิธีการศึกษา
ประกอบดวยการแบงคณะทํางานเปนกลุม เพื่อรวบรวมขอมูลดานตางๆ ไดแก ขอมูลกายภาพ ขอมูลสารเคมีและ
วัตถุอันตราย ขอมูลของเสียจากหองปฏิบัติการ และขอมูลดานการปองกันและตอบโตกรณีฉุกเฉิน โดยนําขอมูลที่
ไดมาสรางเปนฐานขอมูล ผลการดําเนินงานสามารถสรางเปนฐานขอมูลกายภาพ และฐานขอมูลสารเคมี แลวนํามา
พัฒนาเปนรูปแบบเพื่อการจัดการ 4 รูปแบบคือ 1) รูปแบบสารสนเทศปริภูมิ 2) รูปแบบการจัดการขอมูลสารเคมี
(CHEMTRACK) 3) รูปแบบการจัดการของเสียจากหองปฏิบัติการ และ 4) รูปแบบการปองกันและตอบโตกรณีเหตุ
ฉุกเฉิน

โปรแกรมการจัดการขอมูลสารเคมี (CHEMTRACK) เปนโปรแกรมสําหรับการติดตามการจัดซื้อสารเคมี การ
เบิกจาย การบริหารงานดานงบประมาณ และการบริหารดานความปลอดภัยจากการใชสารเคมี โปรแกรมนี้ชว ยให
ทราบวามีการใชงบประมาณการจัดซื้อสารเคมีอะไร จากทีใ่ ด โดยใคร มีการใชโดยใคร เพื่อกิจกรรมใดบาง และยัง
สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลความปลอดภัย (MSDS) เพื่อบริหารความปลอดภัยในการใชสารเคมีไดดวย
สําหรับรูปแบบการจัดการของเสียหองปฏิบัติการ ไดจัดใหมีการจําแนกของเสียออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ของเสียทีไมเปนอันตรายสามารถเจือจางและทิ้งลงทอระบายน้ํา ไดแกของเสียประเภทเกลือของโลหะที่ไม
เปนพิษ เชน โซเดียม แคลเซียม เปนตน และสารอินทรียท
 ล
ี่ ะลายน้ําได ซึง่ มีจํานวนคารบอนไมสูงและสามารถถูก
ยอยสลายโดยจุลินทรีย (Biodegradable)
2. ของเสียทีต
่ องมีการบําบัดเฉพาะ เปนของเสียที่กออันตรายได จึงจําเปนตองเก็บแยกและไมควรระบายทิ้ง
ลงทอระบายน้ําสาธารณะ เพราะจะสงผลกระทบตอแหลงน้าํ ธรรมชาติ การพิจารณาวาของเสียใดเปนสารกออันตราย
หรือไม พิจารณาไดจากคุณสมบัติของเสียอันตราย ซึ่งไดแก ลุกไหมได (Ignitability) มีฤทธิ์กัดกรอน (Corrosivity)
ไวตอปฏิกิรย
ิ า (Reactivity) และเปนพิษ (Toxicity)
เพื่อใหการจัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการเปนไปอยางเหมาะสม จึงจําเปนตองแยกประเภทยอย
ของของเสียตั้งแตตน ทั้งนี้ดว ยเหตุผลหลักสําคัญคือ สารบางประเภทเมื่อรวมตัวกันอาจกอใหเกิดอันตรายได เชน
ความรอนสูงขึน
้ ระเบิด หรือเกิดเปนไอพิษ เปนตน นอกจากนี้หากนําของเสียที่ควรบําบัดดวยวิธท
ี ี่แตกตางกันมา
รวมกันจะทําใหการบําบัดยุงยากมากขึ้น และมีคาใชจายสูงขึ้น การพิจารณาแบงประเภทยอยการจัดเก็บของเสียจาก
หองปฏิบัติการไดนํารูปแบบการจัดเก็บแยกประเภทของเสียจากหองปฏิบัตก
ิ ารที่มหาวิทยาลัยเกียวโตมาเปน
ตนแบบ และไดปรับปรุงใหเหมาะสมสําหรับมหาวิทยาลัย ของเสียจากหองปฏิบัติการนี้อาจบําบัดเบื้องตนไดตามขีด
ความ สามารถของหองปฏิบัตก
ิ ารและหนวยงานของมหาวิทยาลัย หากบําบัดไมได ก็สามารถจัดระบบใหมก
ี าร
นําออกไปกําจัดโดยบริษท
ั รับจางภายนอกทีม
่ ีการดําเนินการถูกหลักวิชาการ

สรุป
ระบบขอมูลเพื่อการจัดการสารเคมีแบบครบวงจรนั้น แมมิไดเปนของใหมและไดรับความสนใจในการจัดการ
ทุกระดับตั้งแตระดับสากล ภูมภ
ิ าค ระดับประเทศ และระดับหนวยงาน การดําเนินงานใหไดผลทุกระดับตองอาศัย
ผูบริหารที่เห็นความสําคัญและใหนโยบายทีช
่ ัดเจน พรอมทัง้ ใหความสนับสนุนในดานตางๆ ไดแกดานทรัพยากร
บุคลากร และ โครงสรางการดําเนินงาน สวนผูใชสารเคมีมห
ี นาที่ในการทําความรูจ
 ักกับสารเคมีทต
ี่ นใชวามีลักษณะ
ความเปนอันตรายอยางไร และใสใจในการปฏิบัติใหถูกตองตามขอมูลความปลอดภัย และตระหนักในความมีสวน
รวมที่จะรวบรวมและใหขอมูลเขาสูระบบการจัดการที่ถูกตอง

