จากเหตุการณโรงงานบุญเหลือดอกไมเพลิงที่อยุธยาระเบิดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2547 มีผูเสียชีวต
ิ 13 คน สูญหาย
และบาดเจ็บอีกจํานวนหนึ่ง ในจํานวนนั้นมีเด็กอายุไมเกิน 15 ป รวมอยูด
 วย ในฐานะของคนที่สนใจเรื่องเหลานี้ทั้ง
นักวิชาการ ผูสอ
ื่ ขาว ผูร ับผิดชอบในดานตางๆ ตางมีคําถามวนไปมาทุกครั้งที่เกิดเหตุการณทํานองนี้วา “สภาพของ
การจัดการเปนอยางไร มีชองวางอยูทใี่ ด ที่ทาํ ใหเกิดเหตุการณรุนแรงนี้ขึ้น”
หลังเกิดเหตุ หนังสือพิมพรายงานวามีทั้งทหาร ตํารวจ และฝายปกครองทัง้ ระดับรัฐมนตรี อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด
และผูเชี่ยวชาญออกไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ มีการใหขอมูลและสั่งการจากผูรับผิดชอบหลายหนวยงานและ
หลายระดับ เชน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ใหขอมูลวาโรงงานดังกลาวเปนโรงงานเถื่อน และอุตสาหกรรมจังหวัดตอง
รับผิดชอบ
ตอมารัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งยายอุตสาหกรรมจังหวัดเขาประจํากรมฯ ฐานบกพรองตอหนาที่
ไมเขาไปตรวจโรงงานในพื้นที่ และสั่งการใหอุตสาหกรรมจังหวัดทุกแหงตรวจสอบโรงงานที่มีอยูในพื้นที่ หาก
ดําเนินการไมถก
ู ตองใหปดทันที
ผูวาราชการจังหวัดใหขอมูลการตรวจสอบพบหลุมลึกประมาณ 3 เมตร สันนิษฐานวาเปนหลุมที่เก็บสาร
โพแทสเซียมคลอเรต และสถานที่นี้เปนสถานที่เก็บวัตถุดินดํา สารโพแทสเซียม ประเภทวัตถุระเบิด และสั่งใหรอง
ผูวาฯ เปนประธานสอบสวนขอเท็จจริงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น ใหรายงานผลภายใน 7 วัน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม
 ครองแรงงานยอมรับวาเจาหนาทีต
่ รวจแรงงานยังไมเคยไปตรวจโรงงานแหงนี้มา
กอน เพราะเห็นวาตั้งอยูนอกชุมชนและกําลังคนมีนอย และจะเรงตรวจสอบวาโรงงานมีใบอนุญาตกักเก็บวัตถุไวไฟ
หรือไม
ขณะที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน สั่งการใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน และ สํานักงานประกันสังคม
ดูแลเรื่องกฎหมายและสิทธิประโยชน
ภาพความเคลือ
่ นไหวของผูรบ
ั ผิดชอบในหนวยงานและระดับตางๆ ขางตน นาจะพูดไดวาผูมีหนาทีร่ ับผิดชอบเอา
จริงเอาจังจนไมนาจะมีชองโหวทท
ี่ ําใหเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้น แตถายอนกลับไปดูสถิติก็จะเห็นวาอุบัติเหตุทาํ นองนี้
เกิดขึ้นซ้ําซากเกือบทุกป โรงงานนี้เองก็เคยเกิดระเบิดมากอนแลว ดังนั้นภาพของความเอาจริงเอาจังขางตนจึง
อาจจะยังมีอะไรทีย
่ ังเปนปญหาอยู
ถาเริ่มวิเคราะหจากกฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับคําวา “ดอกไมเพลิง” “สารเคมี” และ “วัตถุระเบิด” พบวามีกฎหมายอยาง
นอย 3 ฉบับ ที่เกี่ยวของโดยตรง คือ พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิง่ เทียบ
อาวุธปน พ.ศ. 2490 รับผิดชอบโดยกระทรวงมหาดไทย สวนกฎหมายอีก 2 ฉบับ ซึ่งควบคุมดูแลสารเคมีและวัตถุ
ระเบิด คือ พระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 รับผิดชอบโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และอีกหลายหนวยงาน
และพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 รับผิดชอบโดยกระทรวงกลาโหม
สารเคมีทใี่ ชในการผลิตดอกไมเพลิงมีมากกวา 80 ชนิด และมีหลายชนิดทีส
่ าํ คัญและเปนอันตรายคือ สารที่เปนวัตถุ
ระเบิด เชน โพแทสเซียมคลอเรต แอมโมเนียมไนเตรท ซึ่งอยูในบัญชีรายชือ
่ สารเคมีทค
ี่ วบคุมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมยุทธภัณฑ และแบเรียมคารบอเนต ตะกั่วออกไซด ซึ่งอยูในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายของพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย
จากขอมูลของหนวยงานที่รับผิดชอบตามขาวหนังสือพิมพที่วาโรงงานที่เกิดเหตุเปนโรงงานเถื่อน แสดงวาโรงงานนี้
ทําผิดกฎหมาย แตขอมูลที่พบวาโรงงานแหงนี้เปนสถานที่เก็บสารโพแตสเซียมประเภทวัตถุระเบิด ยังระบุไมไดวา
ทําผิดกฎหมายหรือไม จนกวาจะทราบผลการตรวจสอบใบอนุญาต จึงมีคําถามวาหากโรงงานนี้จะทําใหถก
ู ตองตาม
กฎหมายทั้งสามฉบับที่กลาวขางตน ตองทําอะไรบาง เชน
•
•
•
•

ตองมีใบอนุญาตตั้งโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน
ตองมีการขึ้นทะเบียนและขออนุญาตทํา ซื้อ มี ใช สั่ง และนําเขาดอกไวเพลิง ตามพระราชบัญญัติอาวุธปน
ฯ จากนายทะเบียนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ในการนําเขาดอกไมเพลิงตองแจงเปนหนังสือและปฏิบต
ั ิตามประมวลระเบียบปฏิบต
ั ิศุลกากร พ.ศ. 2544
และขอบังคับวาดวยการนําเขาหรือสงออก อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิดดอกไมเพลิงฯ ของกรม
ศุลกากร
ตองขออนุญาตนําเขาโพแตสเซียมคลอเรตจากกรมการอุตสาหกรรมทหาร ตามพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530

คําถาม คือ ขั้นตอนตางๆ ทีต
่ องดําเนินการขางตนของแตละหนวยงานเปนไปแบบแยกสวน เนื่องจาก
ภารกิจที่แตกตางกัน และไมมีหนวยงานใดที่ตอ
 งรับผิดชอบสงตอขอมูลใหเกิดภาพการเคลื่อนไหวของ
วัตถุอันตรายจากจุดตัง
้ ตนจนถึงปลายทาง จึงนาจะมีการหยุดคิดวาจะมีการดําเนินการเพื่อปรับการ
จัดการวัตถุอน
ั ตรายแบบแยกสวนนี้อยางไร
สําหรับกรณีของโพแตสเซียมคลอเรต ซึ่งเคยเกิดระเบิดอยางรุนแรงที่จังหวัดเชียงใหม เมือ
่ ป พ.ศ. 2542 ในขณะที่
เกิดเหตุไมมีขอมูลชัดเจนเกี่ยวกับการอนุญาตปริมาณนําเขา แตตอมาในป พ.ศ. 2544 สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ไดใหความสนับสนุนจนเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานควบคุมวัตถุอันตราย 5 หนวยงาน คือ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมประมง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และหนวยงาน
ควบคุมยุทธภัณฑ คือ กรมการอุตสาหกรรมทหาร กับหนวยงานตรวจสอบการนําเขา คือ กรมศุลกากร โดยการ
ประสานงานของนักวิชาการจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทําใหเกิดระบบประสานงานขอมูลการนําเขาสารเคมี
อันตราย ซึ่งทําใหหนวยงานอนุญาตสามารถตรวจสอบขอมูลเปนระยะๆ ไดวา ตามที่มีการอนุญาตไปแลว ไดมีการ
นําเขาจริงตรงกับที่ขออนุญาตหรือไม อยางไร หากมีการใชระบบนี้อยางตอเนื่องก็นาจะเกิดภาพทีช
่ ัดเจนของโปแต
สเซียมคลอเรตที่จุดนําเขา ซึ่งหนวยงานควบคุมสามารถใชเปนฐานสําหรับติดตามดูการเก็บ การใช ตอไปได
การมีกฎหมายหลายฉบับสําหรับควบคุมวัตถุอันตรายคงจะจําเปนและหลีกเลี่ยงไดยาก หากแตวาการจัดการในทาง
ปฏิบัติจะตองดูแลอยางครบวงจร และมีการประสานกันโดยมีภาพของระบบการจัดการทีต
่ รงกัน
ยุทธศาสตรการจัดการความปลอดภัยดานสารเคมีและวัตถุอันตราย จึงนาจะอยูท
 ก
ี่ ารจัดระบบขอมูลและ
ใชการไหลหรือการสงตอขอมูลเปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดการจัดการอยางเปนระบบ เพื่อใหติดตามไดวาวัตถุ
อันตรายตั้งแตนําเขา ผลิต ไปอยูที่ใด ครอบครองโดยใคร ขอมูลเหลานี้จะสงตอกันในระดับตาง ๆ จนถึงผูใช
ปลายทาง แนวคิดนี้จะสอดคลองกับหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญเรื่องสิทธิการับรู การเปดเผยขอมูลจะทําให
ประชาชนทั่วไปมีสวนไดรับรู รวมตัดสินใจและชวยภาครัฐในการเฝาระวังไดดวย ระบบขอมูลดังกลาวไดมีการตั้งตน
ไวแลว คือ การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตราย และการ
พัฒนารูปแบบการแยกประเภทและจัดเก็บของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเปนผลการวิจย
ั จากโครงการ
ที่ สกว. สนับสนุนและทําใหไดตนแบบและวิธีการที่จะทําใหเกิดขอมูลจากตนทางไปจนถึงปลายทางได ขอมูลที่พูด
ถึงนี้มีทั้งขอมูลที่หนวยราชการจําเปนตองใชเพื่อการจัดการความปลอดภัยของสารที่ควรจะติดตัวสารไปดวยจนถึง
ปลายทาง ยังตองมีการพิจารณาใหละเอียดตอไปวา “ ขอมูล” อะไรเหมาะกับผูใชระดับใด เพราะบางสวนก็ยัง
จําเปนตองรักษาเปนความลับทางการคาอยู
สภาพของการเลื่อนไหลหรือสงตอขอมูลจากตนทางคือ การผลิต การนําเขา การขนสง การครอบครอง และการใช
นาจะเปนสะพานเชื่อมตอระหวางหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ ใหเกิดการจัดการอยางเปนระบบ เพื่อสรางความ
ปลอดภัยอยางองครวม โดยตองยอมรับวาการสรางความปลอดภัยเปนบทบาทและหนาที่ของทุกคน ทุกภาคสวน
ไมใชเรื่องเฉพาะของภาครัฐเทานั้น

