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สาระในฉบับ
การตรวจพบสารไดออกซิน
และฟิวแรนบริเวณโรงงาน
หลอมโลหะ

การตรวจพบ

1

การเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้ประกอบการสารเคมี
เรื่อง การจัดท�ำและติดฉลาก
ระบบสากล GHS /UN RTDG
และข้อก�ำหนด ADR

สารไดออกซินและฟิวแรน

บริเวณโรงงานหลอมโลหะ

โดย ดร. รุจยา บุณยทุมานนท์ และคณะ
สถาบันไดออกซินแห่งชาติ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

5

มลพิษ ที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม มีมากมาย

		

หลายประเภท สภาพแวดล้อมการท�ำงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ใช้ความร้อนและการเผาไหม้ในกระบวนการผลิต ก็ถือเป็น
แหล่งก�ำเนิด (point source) หนึ่งของสารมลพิษและสารก่อมะเร็ง
หลายชนิด โดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่ต้องใช้ความร้อน
ในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กและโลหะ เช่น การหลอมโลหะเพื่อน�ำมา
รี ไซเคิล เป็นแหล่งก�ำเนิดส�ำคัญของ สารมลพิษร้ายแรง
ประเภทสารไดออกซินและฟิวแรน

ท�ำความรู้จักสารไดออกซิน (Dioxins) และฟิวแรน (Furans)
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ไดออกซิน เป็นชื่อย่อของสารกลุ่ม Polychlorinated dibenzo-p-dioxine (PCDD) และ
ฟิวแรน เป็นชื่อย่อของสารกลุ่ม Polychlorinated dibenzofuran (PCDF) ที่มีออกซิเจนและ
คลอรีน เป็นองค์ประกอบตั้งเเต่ 1 ถึง 8 อะตอม

องค์กรวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ หรือ The International Agency for Research on Cancer
พิจารณาเป็นสารอันตราย ชั้นที่ 1 (class 1) หมายถึง สารอันตรายที่มีความเป็นพิษสูงสุด และเป็น
สารก่อมะเร็ง (IARC, ค.ศ. 1997) นอกจากนี้ยังสามารถสะสมในเนื้อเยื่อไขมันสิ่งมีชีวิต ท�ำให้เกิด
ความปกติในต่อมใต้สมอง ส่งผลกระทบต่อระบบฮอร์โมนในร่างกาย
พิษแบบเฉียบพลัน คือ หากได้รับสัมผัสจะท�ำให้เกิด โรค "Chlorance" เป็นสิวหัวด�ำ
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
ใช้เมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 จุดมุง่ หมายของอนุสญ
ั ญาฯ ฉบับนี้ เพือ่ คุม้ ครอง
สุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิง่ แวดล้อมจากสารมลพิษทีต่ กค้างยาวนาน โดยลดและ
เลิกการผลิต การใช้และการปลดปล่อยสารมลพิษดังกล่าว ทั้งจงใจและไม่จงใจ

ปัจจุบนั ประเทศไทยมีกฎหมายการควบคุมการปลดปล่อย
สารไดออกซินจากแหล่งกําเนิด รวม 5 ฉบับ ได้แก่
1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม เรือ่ ง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศ
เสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2546 : ก�ำหนดให้
สารประกอบไดออกซินที่ปลดปล่อยในอากาศจากเตาเผา
มูลฝอยติดเชือ้ ต้องค่าไม่เกิน 0.5 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
(I-TEQ)
2. ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากโรงงานปูนซีเมนต์ที่ใช้ของเสียเป็นเชื้อเพลิง
หรือเป็นวัตถุดบิ ในการผลิต พ.ศ. 2549 : กําหนดให้อากาศเสีย

2

มีนาคม 2561

ที่ปล่อยทิ้งจากหม้อเผาปูนของโรงงาน ต้องมีสารประกอบ
ไดออกซิน ไม่เกิน 0.5 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (I-TEQ)
3. ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย พ.ศ. 2553 (เตาเผาใหม่) :
กําหนดให้อากาศเสียทีป่ ล่อยทิง้ จากเตาเผามูลฝอยมีปริมาณ
สารประกอบไดออกซิน ไม่เกิน 0.1 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร (I-TEQ)
4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนด
ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผา
สิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วทีเ่ ป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2545 : กําหนดให้ปริมาณสารไดออกซินและฟิวแรนที่
ระบายออกจากเตาต้องไม่เกิน 0.5 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร (I-TEQ)
5. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย พ.ศ. 2540 : ก�ำหนดค่าการ
ปล่อยทิ้งสารประกอบไดออกซิน ไม่เกิน 30 นาโนกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร (I-TEQ)

		 ปี พ.ศ. 2558 สถาบันไดออกซินแห่งชาติ สังกัดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ศึกษาปริมาณสารไดออกซินและ
ฟิวแรน ในบริเวณโรงงานหลอมโลหะ เปรียบเทียบกับบริเวณขอบถนนเขตกรุงเทพมหานครทีม่ กี ารจราจรหนาแน่น 5 พืน้ ที่ ได้แก่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เคหะชุมชน (ดินแดง) สถานีต�ำรวจนครบาล โชคชัย 4 แยกอรุณอัมรินทร์ กรมการขนส่งทางบก (จตุจกั ร)
มีผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศ ดังนี้
แสดงปริมาณสารไดออกซิน-ฟิวแรน จากจุดเก็บตัวอย่างอากาศ บริเวณโรงงานหลอมโลหะ
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3

อากาศจากปล่องระบาย

ค่ามาตรฐาน

วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3

อากาศหน้าเตาเผาโรงหลอม

ค่ามาตรฐาน

0.21
0.41
0.56
0.5

หมายเหตุ :
§ หน่วยการค�ำนวณของอากาศจากปล่องระบาย คือ นาโน
กรัมต่อลูกบาศก์เมตร (I-TEQ)
§ ค่ามาตรฐานที่ใช้ มาจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรือ่ ง ก�ำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศทีร่ ะบายออกจากปล่องเตา
เผาสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2545 ก�ำหนดปริมาณสารไดออกซิน/ฟิวแรนทีร่ ะบายออกจากเตา
ต้องไม่เกิน 0.5 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (I-TEQ)
วันที่ 1

0.82

วันที่ 2

0.66

วันที่ 3

0.67
0.60

อากาศหน้าเตาเผาโรงรีด

ค่ามาตรฐาน

0.033
0.048
0.061
0.60

หมายเหตุ :
§ หน่วยการค�ำนวณของอากาศจากบรรยากาศ คือ พิโคกรัม-TEQ ต่อลูกบาศก์เมตร
§ ค่ามาตรฐานที่ใช้ มาจากค่ามาตรฐานไดออกซินและฟิวแรนในอากาศของประเทศญี่ปุ่น
ก�ำหนดต้องไม่เกิน 0.60 พิโคกรัม-TEQ ต่อลูกบาศก์เมตร
§ ประเทศไทย ยังไม่มีการก�ำหนดค่ามาตรฐานไดออกซินและฟิวแรนในอากาศทั่วไป

รูปที่ 1 แสดงอุปกรณ์และการเก็บตัวอย่างอากาศในบรรยากาศภายในโรงงาน
สาเหตุการปลดปล่อยสารไดออกซินและฟิวแรน ในกระบวนการหลอมโลหะในโรงงาน
1. เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเหล็ก สารเคมีที่เคลือบป้องกันสนิมบนเนื้อเหล็ก
เช่น epoxy, resin, anticorrosive pigment หรือ พลาสติกบางประเภท เช่น polyvinyl chloride
(PVC) ซึ่งมีสารคลอรีนเป็นองค์ประกอบ
2. เกิดจากกระบวนการเผาผนึก (sintering) ในกระบวนการเชื่อมโลหะให้ติดกันใช้
ความร้อนสูงเป็นระยะเวลานาน
3. เกิดจากก๊าซเสีย (flue gas) ในกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง จะถูกปล่อยจากเตา
ในขณะที่ป้อนและระบายวัตถุดิบ
4. เกิดจากวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น แมงกานีส ทองแดง ซิลิกอน เป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยาให้เกิดการออกซิไดซ์ ให้เกิดสารไดออกซินและฟิวแรน
5. เกิดจากอุณหภูมทิ ใี่ ช้ในกระบวนการผลิตไม่คงที่ สาเหตุจากการเปิดปิดเตาหลอมบ่อย
ท�ำให้อุณหภูมิลดต�่ำลงเกิดสารไดออกซินและฟิวแรน สามารถแก้ไขได้โดยการควบคุมอุณหภูมิ
เตาเผาให้อยู่ในระดับสม�่ำเสมอ
ข่าวสารความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ
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แสดงปริมาณสารไดออกซิน-ฟิวแรน จากจุดเก็บตัวอย่างอากาศ บริเวณขอบถนนกรุงเทพฯ 5 พื้นที่
ฤดูร้อน

ฤดูฝน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

0.037

0.025

เคหะชุมชน (ดินแดง)

0.040

0.026

สถานีต�ำรวจนครบาลโชคชัย 4

0.027

0.023

แยกอรุณอัมรินทร์

0.075

0.044

กรมการขนส่งทางบก (จตุจักร)

0.037

0.035

0.60

0.60

ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ
ของประเทศญี่ปุ่น

หมายเหตุ :
§ ค่ามาตรฐานที่ใช้ มาจากค่ามาตรฐานไดออกซินและฟิวแรนในอากาศของประเทศญี่ปุ่น
ก�ำหนดต้องไม่เกิน 0.60 พิโคกรัม-TEQ ต่อลูกบาศก์เมตร
§ ประเทศไทยยังไม่มีก�ำหนดค่ามาตรฐานไดออกซินและฟิวแรนในอากาศทั่วไป

สรุปผลการศึกษา

เอกสารอ้างอิง :

พบปริมาณสารไดออกซินและฟิวแรนในอากาศบริเวณ
ขอบถนนเขตกรุงเทพมหานครพืน้ ทีด่ งั กล่าว อยูใ่ นช่วง 0.0230.075 พิโคกรัม-TEQ ต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในระดับที่
ปลอดภัยและปริมาณทีพ่ บมีความเข้มข้นต�ำ่ กว่าค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศของประเทศญี่ปุ่นที่มีค่า 0.60 พิโคกรัม-TEQ
ต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ค่าสารประกอบไดออกซินและ
ฟิวแรนในพืน้ ทีบ่ ริเวณโรงงานหลอมโลหะ พบในระดับทีส่ งู กว่า
ค่ามาตรฐาน สะท้อนให้เห็นถึงความรุนเเรงปัญหาการปลดปล่อย
สารดังกล่าวในกระบวนการท�ำงานในโรงงานหลอมโลหะ

1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ ม เรื่อง
กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย จากเตาเผามูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. 2546. (2546, 25 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่
120 ตอนพิเศษ 147 ง.
2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ ม เรื่อง
กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิง้ อากาศเสีย จากโรงงานปูนซิเมนต
ที่ใชของเสียเปนเชื้อเพลิงหรือเปนวัตถุดิบในการผลิต พ.ศ. 2549.
(2549, 15 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 123 ตอนพิเศษ 129 ง.
3. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม เรื่อง
ก�ำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย จากเตาเผามูลฝอย
พ.ศ. 2553. (2553, 16 กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 127
ตอนพิเศษ 87 ง.
4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณ
สารเจือปนในอากาศที่ปลอยออกจากเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไมใชแลวที่เปนอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545. (2545,
30 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 119 ตอนพิเศษ 106 ง.
5. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ สิง่ แวดลอ ม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผา
มูลฝอย พ.ศ. 2540. (2540, 7 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่
114 ตอนที่ 63 ง.
6. Office of Dioxin Control, Water and Air Quality
Management Division, Environmental Management Bureau,
Ministry of the Environment, Japan. Modify method/
manual for examining dioxin in ambient air 2008 /GC/HRMS.

ข้อเสนอ
แม้ ว ่ า การหลอมโลหะจะจ�ำเป็ น ต่ อ การพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรม เทคโนโลยี และเศรษฐกิ จ ของประเทศ
แต่ด้วยกระบวนการผลิตดังกล่าว ก่อให้เกิดการปลดปล่อย
สารไดออกซินและฟิวแรนซึง่ เป็นสารมลพิษทีต่ กค้างยาวนาน
โดยไม่จงใจ จึงมีข้อเสนอให้ผู้ผลิตปรับปรุงมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการปลดปล่อย และปกป้องสภาพ
แวดล้อมบริเวณโรงงาน ป้องกันผู้ปฏิบัติงานในโรงงานและ
ผู้ที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงจากการได้รับสัมผัสสารดังกล่าว
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
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การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการสารเคมี

เรื่อง การจัดท�ำและติดฉลากระบบสากล GHS /UN RTDG และข้อก�ำหนด ADR
โดย นายพงศ์นรินทร์ เพชรชู
ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนและทางแม่น�้ำ
(DGSA) บริษัท เคมเซฟ คอนซัลแทนทส์ จ�ำกัด ประเทศไทย

มากกว่าครึ่ง

						
ของจ�ำนวนอุบตั ภิ ยั สารเคมีทงั้ หมดทีเ่ กิดในประเทศไทยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551-2559
เกิดขึ้นทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสารเคมี และระหว่างการขนส่งสารเคมี สถิติอุบัติภัยสารเคมีที่ไม่ลดลง ส่วนหนึ่ง
สาเหตุมาจากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้เรื่องความเป็นอันตราย การจัดการสารเคมีไม่ถูกต้อง รวมทั้งการเปิดเสรีทางการค้า
ในภูมิภาคอาเซียนก็เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการขนส่งสารเคมีระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ในระดับสากลจะมีมาตรฐานส�ำคัญที่ช่วย
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 เพื่อใช้จ�ำแนกความเป็นอันตราย จัดประเภท ติดฉลาก
สัญลักษณ์ และสือ่ สารความเป็นอันตรายสารเคมีให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทัว่ โลก เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านในโรงงานและผูบ้ ริโภคได้รบั
ความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากสารเคมี โดยสื่อสารความเป็นอันตรายทั้งด้านกายภาพ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
ในรูปสัญลักษณ์และข้อความที่เข้าใจง่าย ดังรูปที่ 1

อันตราย
ด้านกายภาพ

อันตราย
ด้านสุขภาพ

อันตราย
ด้านสิ่งแวดล้อม

•
•
•
•
•
•
•
•

สารไวไฟ
สารที่ท�ำปฏิกิริยาได้ด้วยตนเอง
สารที่ลุกติดไฟได้เอง
สารที่เกิดความร้อนได้เอง
สารที่ให้ก๊าซไวไฟ
วัตถุระเบิด
สารที่ท�ำปฏิกิริยาได้ด้วยตนเอง
สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์

• สารออกซิ ไดส์
• สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์

• ก๊าซภายใต้ความดัน

• เป็นอันตรายถึงชีวิต

• ระวังกัดกร่อน

•
•
•
•
•

• ก่อมะเร็ง
• ท�ำให้เกิดการแพ้หรือหอบหืด
หรือหายใจล�ำบาก
• เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
• เป็นพิษต่อระบบอวัยวะเฉพาะ
• ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์
• อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ
ส่วนล่าง หรือท�ำให้ปอดอักเสบ

ระคายเคือง
ท�ำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง
เป็นพิษเฉียบพลัน
ระคายเคืองทางเดินหายใจ
ท�ำให้เกิดการง่วงซึม
(ฤทธิ์ของวัตถุเสพติด)

• เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางน�้ำ

รูปที่ 1 ตัวอย่างสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายในระบบสากล GHS
ข่าวสารความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ
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ปัจจุบันประเทศไทยได้น�ำระบบสากล GHS มาด�ำเนินการใช้ในประเทศ ภายใต้กฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุอนั ตราย ส�ำหรับวัตถุอนั ตรายทีใ่ ช้ในโรงงานอุตสาหกรรม วัตถุอนั ตรายทีใ่ ช้ในบ้านเรือน
หรือทางสาธารณสุข และวัตถุอันตรายที่ใช้ในทางปศุสัตว์
ระบบสากล UN RTDG เป็นระบบการจ�ำแนกสารเคมีอันตรายตามข้อก�ำหนดการขนส่ง
วัตถุอันตรายขององค์การสหประชาชาติ แบ่งเป็น 9 ประเภท ได้แก่ วัตถุระเบิด แก๊ส ของเหลว
ไวไฟ ของแข็งไวไฟ สารทีล่ กุ ไหม้ได้เอง และสารทีส่ มั ผัสกับน�ำ้ แล้วให้แก๊สไวไฟ สารออกซิไดซ์และ
สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ สารพิษและสารติดเชื้อ วัสดุกัมมันตรังสี สารกัดกร่อน วัสดุอันตราย
เบ็ดเตล็ด ดังรูปที่ 2

1			วัตถุระเบิด
2			แก๊ส
3			ของเหลวไวไฟ
			ของแข็งไวไฟ สารที่ลุกไหม้ ได้เอง
			 และสารที่สัมผัสกับน�้ำแล้วให้
			 แก๊สไวไฟ

4
5

			สารออกซิ ไดซ์และ
			 สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์

6			สารพิษและสารติดเชื้อ
7			 วัสดุกัมมันตรังสี
8			 สารกัดกร่อน
9			วัสดุอันตรายเบ็ดเตล็ด
รูปที่ 2 ตัวอย่างสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายในระบบสากล UN RTDG
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ส�ำหรับการขนส่งสินค้าอันตราย ประเทศไทยได้
ลงนามความตกลงกับกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้กรอบ
ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าข้ามแดน ตามพิธีสารฉบับที่ 9 สินค้าอันตราย
(Protocol 9 Dangerous Goods) และกรอบความตกลง
ว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
ตามภาคผนวกที่ 1 การขนส่งสินค้าอันตราย (Annex 1
Carriage of Dangerous Goods) ส่งผลให้ประเทศจะต้องน�ำ
ข้ อ ตกลงของสหภาพยุ โ รปเกี่ ย วกั บ การขนส่ ง สิ น ค้ า
อันตรายทางถนน หรือ ADR (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road) ที่จัดท�ำโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ

ของสหประชาชาติแห่งภาคพื้นยุโรป (United Nations
Economic Commission for Europe: UNECE) มาใช้เป็น
แนวปฏิ บั ติ ที่ ผ ่ า นมา กรมการขนส่ ง ทางบก กระทรวง
คมนาคม ได้แปล ADR ค.ศ. 2011 เป็นฉบับภาษาไทย ในชือ่
ว่ า “ข้ อ ก�ำหนดการขนส่ ง สิ น ค้ า อั น ตรายทางถนนของ
ประเทศไทย” เพื่อช่วยผู้ประกอบการขนส่งสินค้าอันตราย
ให้สามารถปฏิบัติตามข้อก�ำหนดดังกล่าวได้ ซึ่งเอกสาร
ดังกล่าวประกอบด้วย ข้อก�ำหนดและประกาศที่เกี่ยวข้อง
เช่น ข้อก�ำหนดการบรรจุและการใช้แท็งก์ เงือ่ นไขการขนส่ง
การบรรทุก การขนถ่ายและการขนย้าย และข้อก�ำหนดเกีย่ ว
กับพนักงานประจ�ำรถ อุปกรณ์ การปฏิบัติงานและระบบ
เอกสาร เป็นต้น

ปัจจุบนั สารเคมีทใี่ ช้ในโรงงานหรือสถานประกอบการ
ถูกน�ำเข้ามาจากต่างประเทศเป็นส่วนมาก จากนัน้ น�ำมาผสม
และ/หรือแบ่งบรรจุใหม่เป็นสินค้าเคมีภณ
ั ฑ์ เพือ่ จ�ำหน่ายทัง้
ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในอนุภมู ภิ าค
ลุ่มแม่น�้ำโขง การน�ำสารเคมีมาผสมแบ่งบรรจุใหม่จะต้อง
มีการจ�ำแนกประเภทใหม่ ตามระบบสากล GHS ประเด็น
ปัญหาที่พบคือ สถานประกอบการจ�ำนวนมาก ยังจ�ำแนก
ประเภทสารเคมีไม่ถกู ต้อง รวมทัง้ ผูป้ ระกอบการยังคงสับสน
ระหว่างฉลากตามระบบสากล GHS และระบบสากล UN
RTDG ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความผิ ด พลาดในกระบวนการอื่ น ๆ
ตามมา เช่น การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น จึงมีความจ�ำเป็น
ต้องพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ที่
ถูกต้อง เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของการลดความเสี่ยงจาก
สารเคมีอนั ตราย ลดผลกระทบหรือความสูญเสียต่อชีวติ และ
ทรัพย์สินของประชาชนและสิง่ แวดล้อม ตลอดจนสนับสนุน
ให้เกิดการเพิ่มมูลค่าการค้าขาย สารเคมีของผู้ประกอบการ
ทัง้ ในประเทศและภูมภิ าคอาเซียน

ข่าวสารความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ
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เอกสารอ้างอิง :

การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรตามระบบสากล
GHS/UN RTDG และข้อก�ำหนด ADR จึงเป็นมาตรการส่วนหนึง่
ที่ถูกบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2555-2564) ซึ่ ง การจ�ำแนกความเป็ น อั น ตราย
และการติดฉลากตามระบบสากล GHS/UN RTDG และ
ข้อก�ำหนด ADR ในประเทศไทยมี ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ
ภาควิชาการ และภาคเอกชน ที่สามารถให้บริการค�ำปรึกษา
หรือฝึกอบรมบุคลากรได้ โดยในเรื่องระบบสากล GHS
มี ผู ้ เ ชี่ ย วชาญจากสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สมาคมผูป้ ระกอบการธุรกิจ
วัตถุอันตราย (HASLA) เป็นต้น และในเรื่องระบบสากล UN
RTDG และข้อก�ำหนด ADR มีผู้เชี่ยวชาญจากกรมการขนส่ง
ทางบก สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจวัตถุอันตราย (HASLA)
บริษัท เคมเซฟ คอนซัลแทนทส์ จ�ำกัด เป็นต้น

เชิญส่งบทความ ข้อเสนอแนะ ค�ำถาม
บอกรับเป็นสมาชิก หรือยืมเอกสารที่
ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี
กองแผนงานและวิชาการ
ห้อง 419 อาคาร 3 ชั้น 4
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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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