คาถามเดิ มที่ยงั รอคาตอบ……..มีสารเคมีอนั ตรายอะไรบ้างในโรงงานอุตสาหกรรม *
รศ.ดร. วราพรรณ ด่านอุตรา ** และ ศ.ดร. ธงชัย พรรณสวัสดิ ์ ***
อุทกภัยในประเทศไทยทีผ่ ่านๆมา ถ้าไม่นับน้ าท่วมใหญ่ทเ่ี กิดในปี พ.ศ. 2554 นี้ ความเสียหายส่วน
ใหญ่จะอยู่ทภ่ี าคการเกษตร เรือกสวนไร่นา ตลอดจนครัวเรือนทีอ่ าศัยอยู่ตามลุ่มน้ าทีเ่ กิดอุทกภัย และได้รบั
ความสนใจน้อยจากผูท้ อ่ี ยู่ในภาคส่วนอื่นๆ แต่อุทกภัยใหญ่ ครัง้ นี้มผี ลกระทบไปถึงภาคอุตสาหกรรม ทาให้
นิคมอุตสาหกรรมสาคัญๆ ของประเทศ 7 แห่ง คือ นิคมสหรัตนนคร นวนคร บ้านหว้า (ไฮเทค) บางปะอิน
แฟคทอรีแ่ ลนด์ โรจนะ และบางกระดี จมน้ า จนเกิดความเสียหายในภาคอุตสาหกรรมทีม่ ผี ปู้ ระเมินค่าเชิง
เศรษฐกิจหลายแสนล้านบาท ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องจึงพยายามกูน้ ิคมอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั ความเสียหายโดยเร่ง
และเริม่ สูบน้ าออกจากนิคมฯ โดยทีย่ งั ไม่มรี ูปแบบการดาเนินงานทีช่ ดั เจนเกี่ยวกับการวิเคราะห์สงิ่ เจือปนที่
อาจจะมีอยู่ในน้ าก่อนเริม่ กระบวนการสูบน้ าออก ทาให้เกิดข้อทักท้วงจากนักวิชาการว่า มีความเสีย่ งต่อการ
กระจายสารพิษ (ทีอ่ าจจะมี) สู่สงิ่ แวดล้อมและระบบนิเวศน์ ทีม่ าของความกังวล คือ การไม่มีข้อมูลว่าในแต่
ละโรงงานมีสารเคมีอนั ตรายอะไรบ้าง ปริ มาณเท่ าใด และสารปนเปื้ อนในน้ าทีท่ ่วมขังอยู่อาจเป็ นสารทีอ่ ยู่
ในน้าเสียทีป่ ล่อยออกมา สารจากกระบวนการผลิต รวมถึงวัตถุดบิ ทีไ่ ม่สามารถขนย้ายได้ทนั และอืน่ ๆ ทาให้ไม่
สามารถคาดคะเนได้เลยว่า จะเกิดผลกระทบต่อพืน้ ทีท่ จ่ี ะต้องรองรับน้าหรือไม่ อย่างไร และมากน้อยเพียงใด
ข้อที่ น่าสังเกตคือ ทัง้ หน่ วยงานภาครัฐและโรงงานอุตสาหกรรมในนิ คมฯ ที่ ถกู น้าท่ วมขังแต่ละ
แห่ งน่ าจะบอกภาพรวม (ซึ่ งไม่ใช่ ความลับเชิ งการค้า) ได้ ว่าในน้ าที่ ท่วมโรงงานอยู่อาจมีสารเคมี
อันตรายอะไรอยู่บา้ ง การตัดสิ นใจสูบน้าออกก็สามารถทาได้โดยใช้ข้อมูลที่ มีอยู่และจัดการความเสี่ยง
ได้อย่างเหมาะสม
การขาดข้อมูลการผลิต การใช้ และการกระจายสารเคมีในประเทศไทยไม่ได้เป็ นสิง่ ใหม่ และไม่ได้เป็ น
เฉพาะภาคอุตสาหกรรม แต่เป็ นจริงในภาคการเกษตรและอื่นๆด้วย ขณะที่ประเทศไทยมีทงั ้ กฏหมาย และ
ข้อบังคับอยูเ่ ป็ นจานวนมากทีร่ ะบุความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการ ในการจัดส่งข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับสารเคมี
ไปยังหน่ วยงานควบคุมและหน่ วยงานอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัย โดยมีรปู แบบและระบบสารสนเทศที่
เอือ้ ผูป้ ระกอบการในการนาเข้อมูล (ดูบทความ “ระบบข้อมูลสารเคมีเพื่อการเริม่ ต้นแก้ไขปญั หามลพิษมาบตา
พุด” ซึ่งเผยแพร่โดยหน่ วยข้อสนเทศวัตถุอนั ตรายและความปลอดภัย ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านการจัดการ
สิง่ แวดล้อมและของเสียอันตราย http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=3&ID=25) ตัวอย่างเช่น
- การขออนุญาตประกอบกิจการ โรงงานต้องให้ขอ้ มูลปริมาณการใช้วตั ถุดบิ (ซึง่ รวมถึงสารเคมี) และ
แหล่งทีม่ า
- การประกอบการ (การผลิต นาเข้า ส่งออก และมีไว้ในครอบครอง) ทีเ่ กีย่ วข้องกับวัตถุอนั ตรายตาม
บัญชีพระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตรายจะต้อ งมีการขึน้ ทะเบียน การขออนุ ญาต การแจ้งดาเนินการ การ
แจ้งข้อเท็จจริง ฯลฯ
- การแจ้งปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์รายเดือน (สาหรับประเภทหรือชนิดโรงงาน 90 ลาดับ)
- การจัดทารายงานวิเคราะห์ความเสีย่ ง (โรงงาน 12 ประเภท)

- การจัดทารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษทีร่ ะบายออกจากโรงงาน (โรงงาน 18 ประเภท)
ข้อเท็จจริงก็คอื ทุกครัง้ ทีม่ ปี ญั หาอุบตั ภิ ยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับสารเคมีเกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นการเกิดระเบิด ไฟ
ไหม้ การรัวไหล
่
รวมทัง้ การเกิดอุทกภัยครัง้ ใหญ่คราวนี้ ก็จะมีผชู้ ว้ี ่าต้องมีขอ้ มูลทีเ่ พียงพอและทันสมัยสาหรับ
ใช้แก้ไขปญั หาพร้อมทัง้ ข้อเสนอแนะให้มกี ารเก็บและเปิ ดเผยข้อมูล เมื่อเกิดอุทกภัยใหญ่ครัง้ นี้ ก็มกี ารชีป้ ญั หา
การขาดข้อมูล และข้อเสนอเดิมๆปรากฏขึน้ อีก
หน่ วยข้อสนเทศวัตถุอนั ตรายและความปลอดภัย ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมและ
ของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอใช้โอกาสนี้ ในการเสนอลักษณะข้อมูลเดิมทีน่ ่ าจะเป็ นประโยชน์
มาก (หากเป็ นข้อมูลทีท่ นั สมัย) คือ ข้อมูลจานวนชนิดและปริมาณสารเคมีทใ่ี ช้และทีเ่ ก็บสูงสุด ซึ่งเคยมีการ
สารวจโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเมือ่ ปี พ.ศ. 2545 – 2546 เพือ่ ตอบคาถามว่า “มีสารเคมีอะไรบ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรม” หน่วยข้อสนเทศฯ ได้นาข้อมูลชุดนี้มาตรวจสอบความซ้าซ้อน จัดกลุ่มความเป็ นอันตราย จัดทา
แผนภาพการกระจายสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมทัวประเทศจ
่
าแนกตามจังหวัดและอาเภอและเผยแพร่บน
เว็บไซด์ (http://www.chemtrack.org/chem-map/chemmap.htm) ดังตัวอย่างทีเ่ ลือกมาวิเคราะห์เพิม่ เติมและ
นาเสนอในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริ มาณและจานวนชนิ ดสารเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
จังหวัด/อาเภอ
อยุธยา
อ.บางปะอิน
อ.นครหลวง
อ.อุทยั
อ.วังน้อย
ปทุมธานี
อ.คลองหลวง
อ.เมือง
ทีม่ า:

จานวน
โรงงาน
ทัง้ หมด1

จานวน
โรงงานที่
สารวจ2

236
178
409
311

26
17
35
21

1,006
453

88
77

ปริ มาณที่ ใช้
ตัน/ปี 3
4,044,845
17,578
322,445
260,062
664,667
261,383
71,850
79,738

จานวนสารเคมี
ทัง้ หมด
1,259
185
82
666
94
1,474
512
373

จานวนสารเคมี
ที่ ใช้
>/= 100 ตันต่อ
ปี
107
14
9
30
8
169
53
46

1

ข้อมูลรวบรวมเมือ่ พฤศจิกายน 2554
ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (สารวจในโรงงาน 29 ประเภท เมือ่ พ.ศ. 2545-2546)
ข้อมูลไม่ได้มาจากโรงงานทัง้ หมดและไม่รวมโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
3
ปริมาณของเหลวมีหน่วยเป็ นลิตรรวมกับของแข็งทีม่ หี น่วยเป็ นกิโลกรัม
2

อาเภอทีแ่ สดงในตารางที่ 1 เป็ นแหล่งทีต่ งั ้ ของนิคมทัง้ 7 แห่งทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากน้ าท่วม แต่ตวั
เลขทีแ่ สดงมาจากการสารวจโรงงาน 29 ประเภท ซึง่ เป็ นโรงงานทีม่ ลี กั ษณะการประกอบการทีน่ ่ าจะมีการใช้
สารเคมีอยู่มาก จะเห็นว่าเมื่อประมาณ 8-9 ปี มาแล้ว ทุกอาเภอทีเ่ กิดน้ าท่วมในครัง้ นี้มโี รงงานอุตสาหกรรม
จานวนหลายพันโรงงาน และมีการใช้สารเคมีต่อปี ไม่น้อย ทัง้ ชนิดและปริมาณ

ในกรณีของนิคมอุตสาหกรรมทัง้ 7 แห่ง เมื่อไม่มขี อ้ มูลชัดเจนว่า มีสารเคมีอะไรอยู่บ้าง ผูเ้ ขียนจึง
ลองใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ปจั จุบนั คือประเภทกิจการของโรงงานจากข้อมูลทีส่ บื ค้นได้จากเว็บไซต์ของการนิคมฯ และ
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเทียบหาจานวนโรงงานทีอ่ ยู่ในข่าย 29 ประเภท (โรงงานทีน่ ่ าจะมีการใช้
สารเคมีมากในการประกอบกิจการ) ได้ขอ้ มูลดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนโรงงานในนิ คมฯ และที่ อยู่ในข่ายสารวจข้อมูลสารเคมี
จังหวัด/อาเภอ
อยุธยา
อ.บางปะอิน
อ.นครหลวง
อ.อุทยั
อ.วังน้อย
ปทุมธานี
อ.คลองหลวง
อ.เมือง

จานวนโรงงานทัง้ หมด

จานวนโรงงานที่
อยู่ในข่าย 29 ประเภท

บางปะอิน
บ้านหว้า
สหรัตนนคร
โรจนะ
แฟคตอรีแ่ ลนด์

122
171
49
131
49

5
2
6
14
4

นวนคร
บางกะดี

152
36

11
1

นิ คมฯ

ทีม่ า: สืบค้นจากเว็บไซต์การนิคมแห่งประเทศไทย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ( พฤศจิกายน 2554)

จะเห็นว่าจานวนโรงงานทีอ่ ยูใ่ นข่ายฯ ในนิคมโรจนะและ นวนครมีมากกว่าอีก 5 นิคมฯ ทีเ่ หลือ ดังนัน้
จึงตัง้ ข้อสันนิษฐานได้ว่านิคมโรจนะและนวนคร มีโอกาสของการเกิดความเสีย่ งจากการใช้สารเคมีมากกว่านิคม
ฯ อื่น ๆ อย่างไรก็ดีขอ้ สันนิ ษฐานนี้ จ ะใช้ประโยชน์ ได้ก็ต่อเมื่อมีข ้อมูล จริงว่า ในโรงงานเหล่ า นัน้ มี สารเคมี
อะไรบ้าง เป็ นสารอันตรายหรือไม่ และปริมาณเท่าใด
เป็ นทีน่ ่าเสียดายว่า กิจกรรมทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมจัดทาเฉพาะกิจเมื่อปี พ.ศ. 2545-2546 ในการ
สารวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมไม่มกี ารดาเนินงานเพิม่ เติมและต่อเนื่อง หากหน่วยงานควบคุมไม่ม ี
การบังคับใช้กฏหมายอย่างจริงจัง มีระบบและผูร้ บั ผิดชอบติดตามข้อมูลอย่างสม่าเสมอ ลักษณะของ “การไม่ม ี
ข้อมูล” จะยังคงเป็ นจริงต่อไป การแก้ไขปญั หาอุบตั ภิ ยั ในอนาคตก็จะเป็ นรูปแบบเดิม คือ ไม่สามารถประเมิน
ความเสีย่ งเพื่อมาตรการป้องกันและจัดการอย่างเป็ นระบบและเหมาะสม ซึ่งอาจจะทาให้เกิดผลกระทบระยะ
ยาวเพิม่ ขึน้ ได้ คาถามทีส่ งั คมต้องคิดต่อ ก็คอื เราจะต้องรอถึงเมื่อไร ทีท่ ุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องจะร่วมมือกัน ใช้
รูปแบบและระบบทีม่ อี ยู่แล้ว ทาให้ประเทศไทยมีผรู้ บั ผิดชอบในการติดตามการเก็บข้อมูล การผลิต การเก็บ
และการใช้สารเคมีท่เี ป็ นรูปธรรมและมีประสิทธิภ าพ เพื่อให้ได้ขอ้ มูล ที่ถูกต้อ ง เชื่อถือได้ ทันสมัย และใช้
ประโยชน์ได้จริง โดยไม่ตอ้ งรอให้เกิดมหันตภัยครัง้ ต่อไป ซึง่ อาจจะเป็ นอนาคตอันใกล้เกินคิด
* บทความเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ทัศนะจากผูอ้ ่าน วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554
** หัวหน้าหน่วยข้อสนเทศวัตถุอนั ตรายและความปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
*** รักษาการผูอ้ านวยการสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย

