
มลพิษ  ที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม มีมากมาย
หลายประเภท สภาพแวดล้อมการท�างาน ในโรงงานอุตสาหกรรม

ที่ใช้ความร้อนและการเผาไหม้ในกระบวนการผลิต ก็ถือเป็น
แหล่งก�าเนิด (point source) หนึ่งของสารมลพิษและสารก่อมะเร็ง

หลายชนิด โดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่ต้องใช้ความร้อน 
ในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กและโลหะ เช่น การหลอมโลหะเพื่อน�ามา

รีไซเคิล เป็นแหล่งก�าเนิดส�าคัญของ สารมลพิษร้ายแรง
ประเภทสารไดออกซินและฟิวแรน

สาระในฉบับ

5

การตรวจพบสารไดออกซิน 
และฟิวแรนบริเวณโรงงาน
หลอมโลหะ 

การเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้ประกอบการสารเคมี
เรื่อง การจัดท�าและติดฉลาก
ระบบสากล GHS /UN RTDG 
และข้อก�าหนด ADR

1

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2561

การตรวจพบ
สารไดออกซินและฟิวแรน 

บริเวณโรงงานหลอมโลหะ
โดย ดร. รุจยา บุณยทุมานนท์ และคณะ

สถาบันไดออกซินแห่งชาติ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม



2 มีนาคม 2561

  ปัจจบุนัประเทศไทยมกีฎหมายการควบคุมการปลดปล่อย
สารไดออกซินจากแหล่งกําเนิด รวม 5 ฉบับ ได้แก่
 1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคมุการปล่อยทิง้อากาศ
เสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2546 : กําหนดให้
สารประกอบไดออกซินที่ปลดปล่อยในอากาศจากเตาเผา
มลูฝอยตดิเชือ้ ต้องค่าไม่เกนิ 0.5 นาโนกรมัต่อลกูบาศก์เมตร 
(I-TEQ) 
 2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ         
สิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิง
อากาศเสียจากโรงงานปูนซีเมนต์ที่ใช้ของเสียเป็นเชื้อเพลิง
หรอืเป็นวัตถดุบิในการผลติ พ.ศ. 2549 : กาํหนดให้อากาศเสยี 

ท�าความรู้จักสารไดออกซิน (Dioxins) และฟิวแรน (Furans)

ท่ีปล่อยท้ิงจากหม้อเผาปูนของโรงงาน ต้องมีสารประกอบ   
ไดออกซิน ไม่เกิน 0.5 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (I-TEQ)
 3.  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ         
สิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย พ.ศ. 2553 (เตาเผาใหม่) :     
กาํหนดให้อากาศเสียทีป่ล่อยทิง้จากเตาเผามลูฝอยมปีรมิาณ
สารประกอบไดออกซิน ไม่เกิน 0.1 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร (I-TEQ) 
 4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนด
ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผา
สิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่ม่ใช้แล้วทีเ่ป็นอนัตรายจากอตุสาหกรรม 
พ.ศ. 2545 : กําหนดให้ปริมาณสารไดออกซินและฟิวแรนที่
ระบายออกจากเตาต้องไม่เกิน 0.5 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร (I-TEQ) 
 5. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ  
สิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย พ.ศ. 2540 : กําหนดค่าการ
ปล่อยทิ้งสารประกอบไดออกซิน ไม่เกิน 30 นาโนกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร (I-TEQ)

ไดออกซิน เป็นชื่อย่อของสารกลุ่ม Polychlorinated dibenzo-p-dioxine (PCDD) และ      
ฟิวแรน เป็นชื่อย่อของสารกลุ่ม Polychlorinated dibenzofuran (PCDF) ที่มีออกซิเจนและ
คลอรีน เป็นองค์ประกอบตั้งเเต่ 1 ถึง 8 อะตอม
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องค์กรวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ หรือ The International Agency for Research on Cancer 
พิจารณาเป็นสารอันตราย ชั้นที่ 1 (class 1) หมายถึง สารอันตรายที่มีความเป็นพิษสูงสุด และเป็น
สารก่อมะเร็ง (IARC, ค.ศ. 1997) นอกจากนี้ยังสามารถสะสมในเนื้อเยื่อไขมันสิ่งมีชีวิต ทําให้เกิด   
ความปกติในต่อมใต้สมอง ส่งผลกระทบต่อระบบฮอร์โมนในร่างกาย

พิษแบบเฉียบพลัน คือ หากได้รับสัมผัสจะทําให้เกิด โรค "Chlorance" เป็นสิวหัวดํา
บริเวณจมูก แก้ม ขอบตา หลังใบหู หลัง ไหล่ และบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์

ย่อยสลายได้ยาก โดยแสง สารเคมี หรือสารชีวภาพ และสามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกล

เป็นสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (Persistent Organic Pollutants, POPs) ประเภท
ปลดปล่อยโดยไม่จงใจ ภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้าง   
ยาวนาน (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants) 
ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548 มีผลบังคับ
ใช้เมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 จดุมุง่หมายของอนสุญัญาฯ ฉบบันี ้ เพ่ือคุม้ครอง
สขุภาพอนามยัของมนษุย์และสิง่แวดล้อมจากสารมลพษิทีต่กค้างยาวนาน โดยลดและ
เลิกการผลิต การใช้และการปลดปล่อยสารมลพิษดังกล่าว ทั้งจงใจและไม่จงใจ
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  ปี พ.ศ. 2558 สถาบันไดออกซินแห่งชาติ สังกัดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ศึกษาปริมาณสารไดออกซินและ   
ฟิวแรน ในบริเวณโรงงานหลอมโลหะ เปรยีบเทยีบกบับรเิวณขอบถนนเขตกรงุเทพมหานครทีม่กีารจราจรหนาแน่น 5 พืน้ที ่ได้แก่ 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เคหะชมุชน (ดินแดง) สถานตีาํรวจนครบาล โชคชยั 4 แยกอรณุอมัรนิทร์ กรมการขนส่งทางบก (จตจุกัร) 
มีผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศ ดังนี้

แสดงปริมาณสารไดออกซิน-ฟิวแรน จากจุดเก็บตัวอย่างอากาศ บริเวณโรงงานหลอมโลหะ

อากาศจากปล่องระบาย

อากาศหน้าเตาเผาโรงหลอม อากาศหน้าเตาเผาโรงรีด

วันที่ 1

วันที่ 1 วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 2 วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 3 วันที่ 3

ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐาน

0.21

0.82 0.033

0.41

0.66 0.048

0.56

0.67 0.061

0.5

0.60 0.60

หมายเหตุ :
 §	หน่วยการคํานวณของอากาศจากปล่องระบาย คือ นาโน
กรัมต่อลูกบาศก์เมตร (I-TEQ)
 §	ค่ามาตรฐานที่ใช้ มาจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรือ่ง กาํหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศทีร่ะบายออกจากปล่องเตา
เผาสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2545 กาํหนดปรมิาณสารไดออกซนิ/ฟิวแรนทีร่ะบายออกจากเตา 
ต้องไม่เกนิ 0.5 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (I-TEQ)

หมายเหตุ :
 §	หน่วยการคํานวณของอากาศจากบรรยากาศ คือ พิโคกรัม-TEQ ต่อลูกบาศก์เมตร
 §	ค่ามาตรฐานที่ใช้ มาจากค่ามาตรฐานไดออกซินและฟิวแรนในอากาศของประเทศญ่ีปุ่น 
กําหนดต้องไม่เกิน 0.60 พิโคกรัม-TEQ ต่อลูกบาศก์เมตร
 §	ประเทศไทย ยังไม่มีการกําหนดค่ามาตรฐานไดออกซินและฟิวแรนในอากาศทั่วไป

ข่าวสารความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ

รูปที่ 1 แสดงอุปกรณ์และการเก็บตัวอย่างอากาศในบรรยากาศภายในโรงงาน

สาเหตุการปลดปล่อยสารไดออกซินและฟิวแรน ในกระบวนการหลอมโลหะในโรงงาน
 1. เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเหล็ก สารเคมีท่ีเคลือบป้องกันสนิมบนเนื้อเหล็ก 
เช่น epoxy, resin, anticorrosive pigment หรอื พลาสตกิบางประเภท เช่น polyvinyl chloride 
(PVC) ซึ่งมีสารคลอรีนเป็นองค์ประกอบ 
 2.  เกิดจากกระบวนการเผาผนึก (sintering) ในกระบวนการเช่ือมโลหะให้ติดกันใช้      
ความร้อนสูงเป็นระยะเวลานาน 
 3. เกิดจากก๊าซเสีย (flue gas) ในกระบวนการเผาไหม้เช้ือเพลิง จะถูกปล่อยจากเตา    
ในขณะที่ป้อนและระบายวัตถุดิบ
 4. เกิดจากวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น แมงกานีส ทองแดง ซิลิกอน เป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยาให้เกิดการออกซิไดซ์ ให้เกิดสารไดออกซินและฟิวแรน
 5. เกดิจากอณุหภมูทีิใ่ช้ในกระบวนการผลติไม่คงที ่สาเหตจุากการเปิดปิดเตาหลอมบ่อย 
ทําให้อุณหภูมิลดต่ําลงเกิดสารไดออกซินและฟิวแรน สามารถแก้ไขได้โดยการควบคุมอุณหภูมิ
เตาเผาให้อยู่ในระดับสมํ่าเสมอ



สรุปผลการศึกษา
 พบปรมิาณสารไดออกซนิและฟิวแรนในอากาศบรเิวณ
ขอบถนนเขตกรุงเทพมหานครพืน้ท่ีดังกล่าว อยูใ่นช่วง 0.023-
0.075 พิโคกรัม-TEQ ต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในระดับท่ี
ปลอดภยัและปริมาณทีพ่บมคีวามเข้มข้นต่ํากว่าค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศของประเทศญี่ปุ่นที่มีค่า 0.60 พิโคกรัม-TEQ 
ต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ค่าสารประกอบไดออกซินและ     
ฟิวแรนในพืน้ทีบ่รเิวณโรงงานหลอมโลหะ พบในระดับท่ีสงูกว่า 
ค่ามาตรฐาน สะท้อนให้เหน็ถงึความรนุเเรงปัญหาการปลดปล่อย 
สารดังกล่าวในกระบวนการทํางานในโรงงานหลอมโลหะ

ข้อเสนอ
 แม ้ว ่าการหลอมโลหะจะจําเป ็นต ่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจของประเทศ             
แต่ด้วยกระบวนการผลิตดังกล่าว ก่อให้เกิดการปลดปล่อย  
สารไดออกซนิและฟิวแรนซึง่เป็นสารมลพษิทีต่กค้างยาวนาน
โดยไม่จงใจ จึงมีข้อเสนอให้ผู้ผลิตปรับปรุงมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการปลดปล่อย และปกป้องสภาพ
แวดล้อมบริเวณโรงงาน ป้องกันผู้ปฏิบัติงานในโรงงานและ    
ผู้ที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงจากการได้รับสัมผัสสารดังกล่าว 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

เอกสารอ้างอิง :
 1. ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง   
กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย จากเตาเผามูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. 2546. (2546, 25 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 
120 ตอนพิเศษ 147 ง.
 2. ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง     
กาํหนดมาตรฐานควบคมุการปล่อยทิง้อากาศเสยี จากโรงงานปนูซเิมนต์ 
ที่ใช้ของเสียเป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นวัตถุดิบในการผลิต พ.ศ. 2549. 
(2549, 15 ธนัวาคม). ราชกจิจานเุบกษา. เล่มที ่123 ตอนพเิศษ 129 ง.
 3. ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย จากเตาเผามูลฝอย 
พ.ศ. 2553. (2553, 16 กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 127 
ตอนพิเศษ 87 ง.
 4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณ    
สารเจือปนในอากาศที่ปล่อยออกจากเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ี
ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545. (2545,           
30 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 119 ตอนพิเศษ 106 ง.
 5. ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ สิง่แวดล้อม 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผา
มูลฝอย พ.ศ. 2540. (2540, 7 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 
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4

แสดงปริมาณสารไดออกซิน-ฟิวแรน จากจุดเก็บตัวอย่างอากาศ บริเวณขอบถนนกรุงเทพฯ 5 พื้นที่

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เคหะชุมชน (ดินแดง)

สถานีต�ารวจนครบาลโชคชัย 4

กรมการขนส่งทางบก (จตุจักร)

แยกอรุณอัมรินทร์

ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ
ของประเทศญี่ปุ่น

ฤดูร้อน ฤดูฝน

0.037 0.025

0.040 0.026

0.027 0.023

0.037 0.035

0.075 0.044

0.60 0.60

หมายเหตุ :
 §	ค่ามาตรฐานที่ใช้ มาจากค่ามาตรฐานไดออกซินและฟิวแรนในอากาศของประเทศญี่ปุ่น 
กําหนดต้องไม่เกิน 0.60 พิโคกรัม-TEQ ต่อลูกบาศก์เมตร
 §	ประเทศไทยยังไม่มีกําหนดค่ามาตรฐานไดออกซินและฟิวแรนในอากาศทั่วไป
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      ของจํานวนอบุตัภิยัสารเคมท้ัีงหมดท่ีเกดิในประเทศไทยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551-2559 
เกิดขึ้นทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสารเคมี และระหว่างการขนส่งสารเคมี สถิติอุบัติภัยสารเคมีที่ไม่ลดลง ส่วนหนึ่ง
สาเหตุมาจากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้เร่ืองความเป็นอันตราย การจัดการสารเคมีไม่ถูกต้อง รวมทั้งการเปิดเสรีทางการค้า            
ในภูมิภาคอาเซียนก็เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการขนส่งสารเคมีระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ในระดับสากลจะมีมาตรฐานสําคัญที่ช่วย
ลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี คือ ระบบสากล GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 
Chemicals) และระบบสากล UN RTDG (UN Recommendation on the Transportation of Dangerous Goods) 

 ระบบสากล GHS เป็นระบบที่องค์การสหประชาชาติพัฒนาขึ้น เพื่อใช้จําแนกความเป็นอันตราย จัดประเภท ติดฉลาก 
สญัลกัษณ์ และสือ่สารความเป็นอันตรายสารเคมีให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนัท่ัวโลก เพือ่ให้ผูป้ฏบัิติงานในโรงงานและผู้บริโภคได้รบั 
ความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากสารเคมี โดยสื่อสารความเป็นอันตรายทั้งด้านกายภาพ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
ในรูปสัญลักษณ์และข้อความที่เข้าใจง่าย ดังรูปที่ 1 

อันตราย
ด้านกายภาพ

•  สารไวไฟ
•  สารที่ท�าปฏิกิริยาได้ด้วยตนเอง
•  สารที่ลุกติดไฟ ได้เอง
•  สารที่เกิดความร้อนได้เอง 
•  สารที่ให้ก๊าซไวไฟ

• สารออกซิไดส์
•  สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์

•  วัตถุระเบิด
•  สารที่ท�าปฏิกิริยาได้ด้วยตนเอง
•  สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์

•  ก๊าซภายใต้ความดัน

อันตราย
ด้านสุขภาพ

•  เป็นอันตรายถึงชีวิต •  ระวังกัดกร่อน

•  ระคายเคือง
•  ท�าให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง
•  เป็นพิษเฉียบพลัน
•  ระคายเคืองทางเดินหายใจ
•  ท�าให้เกิดการง่วงซึม
 (ฤทธิ์ของวัตถุเสพติด)

•  ก่อมะเร็ง
•  ท�าให้เกิดการแพ้หรือหอบหืด 
 หรือหายใจล�าบาก
•  เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
•  เป็นพิษต่อระบบอวัยวะเฉพาะ
•  ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์
•  อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ
 ส่วนล่าง หรือท�าให้ปอดอักเสบ

อันตราย
ด้านสิ่งแวดล้อม

•  เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางน�้า

รูปที่ 1 ตัวอย่างสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายในระบบสากล GHS

การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการสารเคมี
เรื่อง การจัดท�าและติดฉลากระบบสากล GHS /UN RTDG และข้อก�าหนด ADR 

โดย นายพงศ์นรินทร์ เพชรชู 
ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนและทางแม่น�้า 

(DGSA) บริษัท เคมเซฟ คอนซัลแทนทส์ จ�ากัด ประเทศไทย

มากกว่าครึ่ง
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 ปัจจุบันประเทศไทยได้นําระบบสากล GHS มาดําเนินการใช้ในประเทศ ภายใต้กฎหมาย
ว่าด้วยวตัถอุนัตราย สําหรบัวตัถุอนัตรายท่ีใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม วัตถุอนัตรายท่ีใช้ในบ้านเรอืน
หรือทางสาธารณสุข และวัตถุอันตรายที่ใช้ในทางปศุสัตว์

 ระบบสากล UN RTDG เป็นระบบการจําแนกสารเคมีอันตรายตามข้อกําหนดการขนส่ง
วัตถุอันตรายขององค์การสหประชาชาติ แบ่งเป็น 9 ประเภท ได้แก่ วัตถุระเบิด แก๊ส ของเหลว
ไวไฟ ของแขง็ไวไฟ สารทีล่กุไหม้ได้เอง และสารทีส่มัผสักบันํา้แล้วให้แก๊สไวไฟ สารออกซไิดซ์และ
สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ สารพิษและสารติดเชื้อ วัสดุกัมมันตรังสี สารกัดกร่อน วัสดุอันตราย
เบ็ดเตล็ด ดังรูปที่ 2

   วัตถุระเบิด

   แก๊ส

   ของเหลวไวไฟ

   ของแข็งไวไฟ สารที่ลุกไหม้ได้เอง 
   และสารที่สัมผัสกับน�้าแล้วให้
   แก๊สไวไฟ

   สารออกซิไดซ์และ
   สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์

   สารพิษและสารติดเชื้อ

    วัสดุกัมมันตรังสี

    สารกัดกร่อน

   วัสดุอันตรายเบ็ดเตล็ด

รูปที่ 2 ตัวอย่างสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายในระบบสากล UN RTDG
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 สําหรับการขนส่งสินค้าอันตราย ประเทศไทยได ้      
ลงนามความตกลงกับกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้กรอบ      
ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าข้ามแดน ตามพิธีสารฉบับที่ 9 สินค้าอันตราย 
(Protocol 9 Dangerous Goods) และกรอบความตกลง   
ว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 
ตามภาคผนวกที่ 1 การขนส่งสินค้าอันตราย (Annex 1       
Carriage of Dangerous Goods) ส่งผลให้ประเทศจะต้องนํา 
ข้อตกลงของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า
อันตรายทางถนน หรือ ADR (European Agreement 
concerning the International Carriage of Dangerous 
Goods by Road) ที่จัดทําโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ

 ปัจจบุนัสารเคมทีีใ่ช้ในโรงงานหรือสถานประกอบการ
ถกูนาํเข้ามาจากต่างประเทศเป็นส่วนมาก จากนัน้นาํมาผสม
และ/หรือแบ่งบรรจใุหม่เป็นสนิค้าเคมภีณัฑ์ เพือ่จาํหน่ายทัง้
ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในอนภุมูภิาค 
ลุ่มแม่น้ําโขง การนําสารเคมีมาผสมแบ่งบรรจุใหม่จะต้อง       
มีการจําแนกประเภทใหม่ ตามระบบสากล GHS ประเด็น
ปัญหาที่พบคือ สถานประกอบการจํานวนมาก ยังจําแนก
ประเภทสารเคมไีม่ถกูต้อง รวมทัง้ผูป้ระกอบการยงัคงสบัสน
ระหว่างฉลากตามระบบสากล GHS และระบบสากล UN 
RTDG ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในกระบวนการอื่นๆ      
ตามมา เช่น การตอบโต้ภาวะฉกุเฉิน เป็นต้น จึงมคีวามจําเป็น 
ต้องพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ท่ี
ถูกต้อง เนื่องจากเป็นจุดเร่ิมต้นของการลดความเสี่ยงจาก   
สารเคมอีนัตราย ลดผลกระทบหรอืความสญูเสยีต่อชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชนและสิง่แวดล้อม ตลอดจนสนบัสนนุ
ให้เกิดการเพิ่มมูลค่าการค้าขาย สารเคมีของผู้ประกอบการ    
ทัง้ในประเทศและภมูภิาคอาเซยีน 

ของสหประชาชาติแห่งภาคพื้นยุโรป (United Nations 
Economic Commission for Europe: UNECE) มาใช้เป็น
แนวปฏิบัติที่ผ ่านมา กรมการขนส่งทางบก กระทรวง
คมนาคม ได้แปล ADR ค.ศ. 2011 เป็นฉบบัภาษาไทย ในชือ่
ว่า “ข้อกําหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของ
ประเทศไทย” เพื่อช่วยผู้ประกอบการขนส่งสินค้าอันตราย       
ให้สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดดังกล่าวได้ ซึ่งเอกสาร        
ดังกล่าวประกอบด้วย ข้อกําหนดและประกาศท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น ข้อกําหนดการบรรจแุละการใช้แทง็ก์ เงือ่นไขการขนส่ง 
การบรรทกุ การขนถ่ายและการขนย้าย และข้อกาํหนดเกีย่ว
กับพนักงานประจํารถ อุปกรณ์ การปฏิบัติงานและระบบ
เอกสาร เป็นต้น
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ภญ. กิรณา รุณภัย

ภญ. ณัฐชนก บัวภิบาล

เชิญส่งบทความ ข้อเสนอแนะ ค�าถาม 
บอกรับเป็นสมาชิก หรือยืมเอกสารที่

ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี

กองแผนงานและวิชาการ

ห้อง 419 อาคาร 3 ชั้น 4 

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

0 2590 7289  0 2590 7287

ipcs_fda@fda.moph.go.th

http://ipcs.fda.moph.go.th/csnet/index.asp
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 การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรตามระบบสากล 

GHS/UN RTDG และข้อกาํหนด ADR จงึเป็นมาตรการส่วนหนึง่ 

ที่ถูกบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ฉบับท่ี 4 

(พ.ศ. 2555-2564) ซึ่งการจําแนกความเป็นอันตราย         

และการติดฉลากตามระบบสากล GHS/UN RTDG และ      

ข้อกําหนด ADR ในประเทศไทยมี ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ 

ภาควิชาการ และภาคเอกชน ที่สามารถให้บริการคําปรึกษา

หรือฝึกอบรมบุคลากรได้ โดยในเรื่องระบบสากล GHS           

มีผู ้ เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์สุขภาพของ

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช สมาคมผู้ประกอบการธรุกจิ

วัตถุอันตราย (HASLA) เป็นต้น และในเรื่องระบบสากล UN 

RTDG และข้อกําหนด ADR มีผู้เชี่ยวชาญจากกรมการขนส่ง

ทางบก สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจวัตถุอันตราย (HASLA) 

บริษัท เคมเซฟ คอนซัลแทนทส์ จํากัด เป็นต้น 

คณะบรรณาธิการ


