
การระเบิดข้องโรงงานุหมิูงตั้�
สาเหตัุ และผลกระทบ

เมื�อวันจันทรที์� 5 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 02.50 น. 
ได้เกิดเหตุระเบิดและไฟไหม้อย่างรุนแรงภายในโรงงาน
ของบรษัิท หมิงตี�เคมิคอล จำากัด (บจก. หมิงตี�ฯ) ภายใน 
ซอยกิ�งแก้ว 21 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
ซึ� ง เป็ น โรงงานผลิต เม็ด โฟม  EPS  (expandab le 
polystyrene) ที�ใช้สารเคมีจำานวนมากในกระบวนการผลิต 
เช่น สารสไตรนีโมโนเมอร ์ (styrene monomer) และ 
เพนเทน (pentane) เป็นต้น1,2 (ขณะเกิดเหตุภายในโรงงาน
มีสารสไตรนีเหลืออยู่ปรมิาณมากกว่า 1,600 ตัน ที�บรรจอุยู่
ในถังขนาด 2,000 ตัน3 และมกีารเก็บสารเคมอืี�นอีกจำานวน
หนึ�งที�ไมท่ราบชื�อและปรมิาณ นอกจากนี�ยงัพบถ่านหนิตกค้าง
ภายในโรงงานจำานวน 20 ตัน4)

ภายหลังการระเบิด หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เชน่ กรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยรว่มกับอำาเภอบางพลี ได้ออกประกาศ
อพยพเรง่ด่วนประชาชนในรศัมี 5 กิโลเมตรจากโรงงาน5,6 
กรมอนามยัออกประกาศเตือนประชาชนในพื�นที�ใหส้วมหน้ากาก
อนามัยป้องกันการสูดดมกลิ�นควันไฟจากโรงงาน7 ส่วนกรม
ควบคมุมลพิษได้ชี�แจงผ่านสื�อมวลชนถึงสารเคมีที�ถกูไฟไหม้
คือ สารสไตรนี (สารตั�งต้นใช้ผลิตโฟม)8 และในเวลาต่อมา 
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 
ได้คำานวนค่าความเข้มข้นของ สารสไตรนีในพื�นที�ไฟไหม้
ช่วงวันที� 5 กรกฎาคม 2564 (วันที�เกิดเหตุ) พบว่าในระยะ
รศัม ี1 กิโลเมตรมคีวามเขม้ขน้ของสารชนดินี�สงูเกินค่าขดีจำากัด
ของประกาศฯ9,10 นอกจากนี� ภาคประชาสังคมได้มีบทบาท
ในการช่วยเหลือประชาชนผูไ้ด้รบัผลกระทบอย่างแขง็ขนั เชน่ 
มลูนิธนิิติธรรมสิ�งแวดล้อม (EnLaw) และมูลนิธเิพื�อผู้บรโิภค11

เมื�อวันจันทรที์� 5 กรกฎาคม 2564 เกิดเหตุระเบิดและ
ไฟไหม้อย่างรุนแรงภายในโรงงานของบรษัิท หมิงตี�เคมิคอล 
จำากัด กลุม่ควันดำาลอยไกลออกไปหลายสิบกิโลเมตร มอีาคาร
บา้นเรอืนและรถยนต์ของประชาชนได้รบัความเสียหาย ประชาชน
บาดเจ็บอย่างน้อย 15 ราย และอาสาสมัครเสียชีวิต 1 ราย 
มีประชาชนที�ได้รบัผลกระทบมาลงทะเบียนถึง 1,266 ราย 
มลูค่าความเสียหายเบื�องต้นประมาณ 3,000–4,000 ล้านบาท  
อุบัติภัยดังกล่าวไม่ใช่เรื�องใหม่ ในอดีต ประเทศไทยเคย
ประสบกับอุบัติภัยทางเคมีมาแล้วหลายครั�ง เช่น กรณี
คลังเก็บสินค้าอันตรายของท่าเรอืคลองเตย กรุงเทพฯ ระเบดิ
และไฟไหม้ เมื�อป ี2534 มีประชาชนได้รบัผลกระทบอย่างน้อย 
6,000 คน และมีผู้เสียชีวิตกว่า 30 ราย และกรณีถังเก็บ
สารเคมีระเบิดในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเมื�อปี 2555 
มีผู ไ้ ด้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 1,200 ราย และคนงาน
เสียชวิีตทันที 11 ราย บทความนี�เป็นการวิเคราะห์การระเบิด
โรงงานหมงิตี� สาเหต ุและผลกระทบต่อชวิีต ทรพัยสิ์น และชมุชน
รอบขา้ง การบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอันตรายจาก
สารเคมีในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจบัุน และข้อเสนอแนะ
เชงิมาตรการและนโยบายในการแกไ้ขและป้องกันปัญหา

 โรงง�นหม่งิติี�ระเบดิ
 บทเรียนภัยพิบตัิิ
จำ�กโรงง�นส�รเคม่ี

/ 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ5

“  การระเบิดขอ้งโรงงาน บจก.หมิงตี�ฯ 
ก่อ้ให้เกิดควิามเสี่ยู่หายู่ต่อ้ทรพ้ยู่์สิ่นขอ้งรฐ้ 
เอ้กชีน และป็ระชีาชีนเป็็นจำานวินมาก อี้กท้�ง
ส่รา้งผลกระทบทางสิ่�งแวิดล้อ้มเป็็นวิงกว้ิาง 
กลุ่มคว้ินสี่ดำาขนาดใหญ่ป็กคลุมท้�วิบริเวิณ 
จนส่ามารถึมอ้งเห็นไกลอ้อ้กไป็หลายู่สิ่บ
กิโลเมตร ”
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จากการตรวจสอบโดยผูเ้ชี�ยวชาญและหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 
พบความเป็นไปได้ของสาเหต ุดังนี�

1
อาจเกิดจากการคายความรอ้นจากปฏิกิรยิาทางเคมีในถัง
ปฏิกิรยิาอย่างต่อเนื�องจนกลายเป็นปฏิกิรยิาที�ควบคุมไม่ได้ 
(uncontrolled polymerization) ทำาใหเ้กิดก๊าซสไตรนีปรมิาณ
มากภายในถังปฏิกิรยิา และความดันในถังปฏิกิรยิาสูงจน 
rupture disk แตกออกและระบายความดันออกมาสูบ่รรยากาศ12

2
อาจมกีารรั�วไหลจากท่อหรอืวาล์วที�จะลำาเลียงสไตรนีโมโนเมอร ์
ไปยังถังปฏิกิรยิาและเกิดการสะสมเป็นปรมิาณมากบรเิวณ
กระบวนการผลิตที�มี ถังปฏิกิริยาจนเกิดเป็นไอหมอก 
ก๊าซสไตรนีโมโนเมอร1์3,14

3
อาจมีการรั�วไหลของก๊าซเพนเทนที�ท่อหรอืวาล์วลำาเลียงไป
บรเิวณจัดเก็บหรอืบรเิวณการผลิต15

การระเบิดของโรงงาน บจก.หมิงตี�ฯ สรา้งผลกระทบ 
ทางสิ�งแวดล้อมเป็นวงกว้าง เนื�องจากสารเคมีและวัสดุที�
ไหมไ้ฟทำาให้เกิดกลุ่มควันสีดำาขนาดใหญ่ปกคลุมทั�วบรเิวณ 
จนสามารถมองเห็นไกลออกไปหลายสิบกิโลเมตร มีอาคาร
บ้านเรอืนของประชาชนได้รบัความเสียหายอย่างน้อย 70 
หลังคาเรอืน รถยนต์เสียหายอย่างน้อย 15 คัน ประชาชน
บาดเจ็บอย่างน้อย 15 ราย อาสาสมัครบาดเจ็บอย่างน้อย 
5 ราย และเสียชีวิต 1 ราย16 นอกจากนี�มีอาคารโรงงาน
ที�ตั�งอยู่บรเิวณใกล้เคียง ได้รบัความเสียหายอย่างหนักจาก
แรงระเบิดด้วย ด้านการเยียวยาความเสียหายสำาหรับ
ประชาชน อบต. ราชาเทวะ ได้เปิดลงทะเบียนประชาชนที�
ได้รบัผลกระทบในชว่งวันที� 12-14 กรกฎาคม 2564 โดยกำาหนด
วงเงินเยียวยาสงูสดุรายละไม่เกิน 49,500 บาท มีประชาชน
มาลงทะเบียนรวมทั�งสิ�น 1,266 ราย รวมมลูค่าความเสียหาย 
423 ล้านบาท17
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เรื�องความเสียหายและผลกระทบต่อประชาชน
และสิ�งแวดล้อม สมบัติ เหสกลุ นักวิชาการอิสระ
ด้านเศรษฐศาสตร ์ได้ประเมนิความเสียหายตาม
หลักเศรษฐศาสตรที์�ภาครฐัควรกำาหนดให้ผู้ก่อ
มลพษิต้องรบัผดิชอบ โดยประเมนิตามขนาดพื�นที�
เสียหายที�เกิดขึ�นและปัจจัยที�เกี�ยวขอ้ง คำานวณ
มลูค่าความเสียหายที�ชี�วัดได้ประมาณ 3,000–
4,000 ล้านบาท อีกทั�งยงัมมีลูค่าความเสียหายที�
อาจเกิดขึ�น เช่น ความเจ็บป่วยในอนาคตของ
ประชาชน ฯลฯ ประมาณ 5,000–6,000 ล้านบาท18 
นอกจากนี�เหตกุารณ์ที�เกิดขึ�นยงัสรา้งผลกระทบต่อ
การลงทนุและการพฒันาเศรษฐกิจในระดับพื�นที� 
เช่น อสังหารมิทรพัย์ในพื�นที�รอบโรงงาน บจก.
หมงิตี�ฯ ที�ด้อยค่าลง 5 เปอรเ์ซน็ต์19,20

เหตกุารณ์ระเบิดที�โรงงาน บจก.หมิงตี�ฯ สะท้อน
ถึงความไม่พรอ้มในการบรรเทาสาธารณภัย
และการขาดประสิทธภิาพในการจัดการปัญหา
อุบัติภัยทางเคมีของหน่วยงานที� เกี�ยวข้อง 
สาเหตุสำาคัญมาจากการไม่มีข้อมูลชนิดและ
ปรมิาณของสารเคมีที�เป็นต้นเหตุของเพลิงไหม ้
ทั�งนี�ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที�กำาหนดให้มี
การพฒันาฐานขอ้มลูกลางของสารเคมทีี�ครอบคลมุ
ถึงปรมิาณการเก็บ การใช ้การผลิต การปลดปล่อย 
และการเคลื�อนยา้ยสารเคมต่ีาง ๆ และการเผยแพร่
ขอ้มลูดังกล่าวด้วยระบบออนไลน์ที�ทกุคนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเรว็ ฐานข้อมูล
ดังกล่าวมคีวามสำาคัญที�จะชว่ยใหห้น่วยงานและ
บคุลากรที�ต้องรบัมอืกับภัยพบิติัฉกุเฉินสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผน 
และตอบโต้สถานการณ์ได้อย่างฉับไว แม่นยำา 
และปลอดภัย การขาดข้อมูลสารเคมีถือเป็น

อุปสรรคสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที�สำาหรบัพนักงานดับเพลิงและหน่วย
บรรเทาสาธารณภัย ทั�งในแงข่องความจำาเป็นที�ต้องมเีครื�องป้องกันตนเองให้
ปลอดภัยจากเพลิงเคม ีวิธกีารดับเพลิงเคมแีละอปุกรณ์การดับเพลิง เป็นต้น 
ความไมพ่รอ้มและการขาดขอ้มลูดังกล่าวส่งผลใหอ้าสาสมคัรบาดเจ็บและ
เสียชวิีต

อันุตัรายจัากสารเคมู้ในุไทย อด้ตัถึงปัจัจุับันุ
และบทเร้ยนุจัากหมูิงตั้�

ในอดีต ประเทศไทยเคยประสบกับอุบัติภัยทางเคมีมาแล้วหลาย
ครั�งและมีอย่างน้อย 2 ครั�งที�ทำาให้เกิดความเสียหายรุนแรงและสรา้ง
ผลกระทบเป็นวงกว้าง เชน่ กรณีคลังเก็บสินค้าอันตรายที�เก็บสารเคมจีำานวน
มากของท่าเรอืคลองเตย กรุงเทพฯ เกิดระเบิดและมีเพลิงไหม้เป็นเวลา
นานเกือบสัปดาห์ในปี 2534 สรา้งความเสียหายเป็นวงกว้าง มีประชาชน
ได้รบัผลกระทบอย่างน้อย 6,000 คน มีผู้เสียชีวิตทั�งในวันเกิดเหตุและ
เสียชีวิตในเวลาต่อมารวมมากกว่า 30 ราย บ้านเรอืนและสิ�งปลูกสรา้ง
โดยรอบเสียหายมากกว่า 600 หลังคาเรอืน มลูค่าความเสียหายมากกว่า 
100 ล้านบาท21 และกรณีถังเก็บสารเคมีระเบิดที�โรงงานของบรษัิท บีเอสที 
อิลาสโตเมอรส์ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเมื�อปี 2555 มีประชาชน
ได้รบัผลกระทบอย่างน้อย 1,500 คน มผูีไ้ด้รบับาดเจ็บอยา่งน้อย 1,200 ราย 
และคนงานเสียชีวิตทันทีอยา่งน้อย 11 ราย บ้านเรอืนและสิ�งปลกูสรา้งโดยรอบ
เสียหายมากกว่า 300 หลังคาเรอืน ความเสียหายราว 1.5-1.7 พนัล้านบาท22 
นอกจากความเสียหายทางชวิีตและทรพัยสิ์นแล้ว เหตกุารณ์แต่ละครั�งยงั
ทิ�งสารตกค้างและสารมลพษิสะสมในสิ�งแวดล้อมเป็นระยะเวลานานด้วย

จากเหตกุารณ์ในอดีต สูเ่หตกุารณ์โรงงาน บจก.หมิงตี�ฯ ระเบิดในปี 2564 
(ระยะเวลา 30 ปี) แสดงให้เห็นว่า หน่วยงาน องค์กร หรอืภาคส่วนที�
เกี�ยวขอ้งยงัขาดการเรยีนรูแ้ละการพฒันาการบรหิารจัดการและการปอ้งกัน
เหตุอุบัติภัยทางเคมีอย่างที�ควรจะเป็น ทั�งนี�สารเคมีหลักที� บจก.หมิงตี�ฯ 
ใชใ้นกระบวนการผลิตเมด็โฟม EPS (expandable polystyrene) จัดเปน็
สารที�เมื�อถกูเผาไหมจ้ะมอัีนตรายต่อรา่งกายมนษุยทั์�งแบบเฉียบพลันและ
เรื�อรงั ดังนี�
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1
สไตรนีโมโนเมอร ์(styrene monomer) ลักษณะเปน็ของเหลว
ใสไมม่สีีหรอืสีเหลืองใส และขน้เหนียวคล้ายนำามนั23 หากถกู
เผาไหมจ้ะสลายตัวใหก๊้าซคารบ์อนมอนอกไซด์มอัีนตรายต่อ
ระบบทางเดินหายใจ24 หากสดูดมเขา้ไปจะเกิดการระคายเคือง
ของระบบทางเดินหายใจ ไอ หายใจลำาบาก25 กดระบบประสาท
ส่วนกลาง ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ง่วงซึม อ่อนเพลีย คลื�นไส้ 
และมนึเมา ถ้าได้รบัสารปรมิาณสงูจะชกัและเสียชวิีตได้26 หาก
เขา้ตาจะทำาใหเ้กิดการระคายเคือง27 และเปน็สารก่อมะเรง็28,29

2
เพนเทน (pentane) ลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี กลิ�น
เหมอืนแก๊สโซลีน เป็นสารไวไฟ หากสดูดมเขา้ไปจะทำาให้เกิด 
การระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ หายใจติดขัด ปอดบวม 
มผีลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทำาใหเ้คลิ�ม ปวดศีรษะ 
เวียนศีรษะ ไอ เซื�องซมึ ตาพรา่มวั เมื�อยล้า อาการชกักระตกุ
อยา่งรุนแรง หมดสติ ไมรู่สึ้กตัว และอาจตายได้ ถ้าไอระเหย 
ฟูม หรอืละอองของสารสัมผัสกับตาโดยตรงจะก่อให้เกิด
การระคายเคือง ถ้าสัมผัสกับตาเป็นเวลานานจะทำาให้เป็น
โรคเยื�อบุตาอักเสบ30

สารอันตรายขา้งต้นเปน็สารเพยีงสองชนิดที�มกีารเปดิเผย 
สู่สาธารณะ ขณะที�ในกระบวนการผลิตของโรงงานยังมี 
การเก็บและใช้สารเคมีอีกหลายชนิดที�ไมม่กีารเผยแพรข่อ้มลู 
ออกมา อย่างไรก็ดีสารทั�งสองชนิดก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ 
สิ�งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนทั�งในระยะสั�นและ
ระยะยาวได้ เชน่เดียวกับกรณีคลังเก็บสินค้าอันตรายของท่าเรอื
คลองเตยระเบดิ ในชว่ง 1 เดือนหลังเกิดเหต ุพบว่า มปีระชาชน
จำานวนมากที�ปว่ยจนต้องเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล อาการ
เจ็บป่วยที�พบมากสดุคือ กลุ่มผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ  
รองลงมาคือโรคระบบผวิหนัง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคตา  
โรคระบบประสาท โรคระบบไหลเวียนโลหิต และอื�น ๆ 
ตามลำาดับ31,32 และกรณีถังเก็บสารเคมีระเบิดที�โรงงาน 
บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ใน 5 วันแรกหลังเกิดเหต ุมีการตรวจพบสารโทลอีูน เบนซีน 
และ สไตรนีในนำาทิ�งรอบโรงงาน33 ก่อให้เกิดการสะสมของ

สารเคมอัีนตรายเปน็จำานวนมากที�สรา้งผลกระทบต่อสขุภาพของ
ผู้ปฏิบติังานในชว่งเกิดเหตแุละประชาชนที�อาศัยอยูใ่กลโ้รงงาน

อีกปัญหาหนึ�งที�ควบคู่กันคือ ระบบการจัดการ จัดเก็บ 
ติดตามตรวจสอบ และควบคุมสารอันตรายและสารเคมีที�
เป็นวัตถุดิบของโรงงาน ที�ยังไม่มีประสิทธภิาพมากพอ หรอื
ไมม่กีารกำากับให้ปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเครง่ครดั ความเสี�ยง
ต่อการเกิดอุบัติภัยรา้ยแรงจากสารเคมีจึงเกิดได้ง่าย และ
ส่งผลรุนแรงเมื�อโรงงานนั�นตั�งอยูใ่กล้ชมุชน

อีกบทเรยีนหนึ�งจากกรณีของ บจก. หมิงตี�ฯ ที�ประชาชน
จำานวนมากได้รับอันตรายจากสารเคมี ก็เนื�องจากไม่ม ี
การโยกย้ายโรงงานอันตรายออกจากพื�นที�อยู่อาศัย หรอื
การควบคุมการเติบโตของเมืองในกรณีที�พื�นที�นั�นมีโรงงาน
อันตรายตั�งอยูก่่อน หรอืการจัดทำาพื�นที�กันชน (buffer zone)  
ระหว่างเขตโรงงานและเขตชมุชน ตามขอ้บงัคับของกฎหมาย
ผังเมือง กรณี บจก.หมิงตี�ฯ จึงเป็นกรณีที�น่าศึกษาต่อไป 
ถึงปัญหาการไม่บังคับใช้กฎหมายผังเมืองให้เคร่งครัด 
จนนำาไปสู่การจัดตั�งโรงงานประกอบกิจการที�เกี�ยวข้องกับ
สารอันตรายต่าง ๆ ที�อยูใ่กล้เคียงเขตที�อยูอ่าศัยของประชาชน 
หรอืการอนญุาตให้มกีารก่อสรา้งหมูบ้่านจัดสรร อาคารพาณิชย ์
และหา้งรา้นต่าง ๆ ใกล้ชดิโรงงาน มเีพยีงกำาแพงคอนกรตีกั�น
ระหว่างโรงงานกับหมูบ่า้นจัดสรรขนาดหลายรอ้ยหลังคาเรอืน 
เมื�อเกิดเหตุระเบิดและไฟไหม้ หมู่บ้านที�อยู่ติดกับโรงงาน
จึงได้รบัความเสียหาย34

จากการรวบรวมข้อมูลจากสื�อออนไลน์ย้อนหลัง 
พบว่า เหตกุารณ์เพลิงไหมใ้นโรงงานหลายครั�งส่วนใหญเ่ป็น
โรงงานอุตสาหกรรมที�ประกอบกิจการเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์
พลาสติกและโรงงานรไีซเคิล จากข้อมูลที�รวบรวมได้ตั�งแต่
ต้นปี 2560 ถึง 15 กรกฎาคม 2564 เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้ว
อย่างน้อย 62 ครั�ง ถึงแม้ว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้ที�ผ่านมาจะ
ไม่รุนแรงและสรา้งความเสียหายเทียบเท่ากับกรณีหมิงตี�ฯ 
แต่ก็ส่งผลกระทบทั�งต่อสุขภาพ ชีวิต และทรพัย์สินไม่น้อย 
บางโรงงานเกิดเหตุเพลิงไหม้ซำา ๆ และหลายครั�งที�ไม่ทราบ 
ถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ทำาให้เห็นว่า แผนรบัมือ 
อุบั ติภัยฉุกเฉินในปัจจุบันยังไม่ค่อยมีการนำามาปฏิบัติ 
อย่างแท้จริง  หากมีการนำาแผนรับมือดังกล่าวมาใช ้
จะช่วยใหไ้ม่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยครั�ง หรอืหากเกิดขึ�นจรงิ
ก็จะไมร่า้ยแรงอยา่งกรณีหมงิตี�ฯ
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ข้้อคิดเหน็ุและเสนุอแนุะ

กรณีการระเบิดของโรงงาน บจก. หมิงตี�ฯ ทำาให้เห็นถึง
ความหละหลวมของหน่วยงานและองค์กรที�เกี�ยวขอ้งในหลายด้าน 
จนทำาให้เกิดความเสียหายที�รุนแรงและกว้างขวางต่อประชาชน 
สิ�งแวดล้อม และสาธารณสมบัติ จึงมีควรมีการดำาเนินการ 
แกไ้ขและป้องกันปัญหา ดังนี�

1
ควรมีการตรวจสอบกรณีที�มกีารอนมุติัให้ บจก.หมิงตี�ฯ สามารถ
ขยายกำาลังผลิตจาก 2,400 ตันต่อป ีในป ี2534 เปน็ 36,000 
ตันต่อปี ในปี 2562 เมื�อพิจารณาการกำาหนดสีของผังเมือง 
เขตควบคุมมลพิษ และการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเรว็
ในพื�นที�นี� ภาครฐัควรต้องควบคมุการขยายกิจการและกำาลัง
การผลิตของบรษัิทแห่งนี�มากกว่าการอนุมัติให้มีการขยาย
กำาลังการผลิต

2
ควรพิจารณาบังคับใช้กฎหมายผังเมืองอย่างจรงิจังในพื�นที�
จังหวัดสมทุรปราการ และพื�นที�อื�น ๆ ที�มกีารขยายตัวของเมอืง
และสถานที�ตั�งของโรงงานอตุสาหกรรม เชน่ โรงงานอตุสาหกรรม
จะต้องตั�งอยู่ในเขตพื�นที�เพื�อการพัฒนาอุตสาหกรรม และ
มีการจัดทำาพื�นที�กันชนขึ�น และ/หรอืจัดแนวป้องกันระหว่าง
โรงงานกับชมุชนในกรณีที�มขีอ้จำากัดเชงิพื�นที� หรอืการพจิารณา
ย้ายสถานที�ตั�งโรงงาน โดยรฐับาลต้องมีมาตรการรองรบัที�ดี 
มีกลไกการชดเชยให้กับโรงงาน มีการจ่ายค่าทดแทนหรอืให้
แรงจงูใจในการลงทนุในที�ดินใหม่

3
ควรมกีลไกและมาตรการติดตามชว่ยเหลือผูไ้ด้รบัผลกระทบ 
จากเหตุการณ์ที�เกิดขึ�น เพื�อให้ บจก.หมิงตี�ฯ รบัผิดชอบ 
ค่าเสียหายต่อทรัพย์สินทั�งส่วนของประชาชนและของ
สาธารณะ และความเสียหายทางสขุภาพทั�งการบาดเจ็บและ
ผลกระทบเรื�อรงัจากสารเคมี ความเสียหายทางสิ�งแวดล้อม 
และระบบนิเวศ เช่น การซ่อมแซมและฟื�นฟูสภาพแวดล้อม 
ในพื�นที�

4
ควรมกีารติดตามเฝา้ระวังผลกระทบทางสขุภาพอยา่งต่อเนื�อง 
จากหน่วยงานด้านสขุภาพ โดยเฉพาะกลุม่เสี�ยง อยา่งอาสาสมคัร 
และพนักงานบรรเทาสาธารณภัย เนื�องจากเขา้ไปปฏิบัติงาน
โดยไมท่ราบขอ้มลูชนิดของสารมลพิษ เพื�อประเมนิความเสี�ยง
และจัดการได้อยา่งเหมาะสม

5
ควรมีกฎหมายที�กำาหนดให้มีการพัฒนาฐานข้อมูลกลางของ
สารเคมีที�ครอบคลุมถึงปรมิาณการเก็บ การใช้ การผลิต 
การปลดปล่อย และการเคลื�อนย้ายสารเคมีต่าง ๆ และ
การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวด้วยระบบออนไลน์ที�ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเรว็ เพื�อวางรากฐาน
ในการแก้ปัญหาจากมลพิษและสารเคมีอันตรายให้มี
ประสิทธภิาพ รวดเรว็ ฉับไว และแม่นยำา รวมถึงเพื�อป้องกัน
ไมใ่หอ้บุติัภัยในลักษณะนี�เกิดขึ�นอีกในอนาคต โดยทั�วไปเรยีก
ว่า ทำาเนียบการปลดปล่อยและเคลื�อนยา้ยมลพษิ (Pollutant 
Release and Transfer Register: PRTR) ซึ�งเป็นกฎหมาย
ที�มีการนำามาใชใ้นประเทศพัฒนาหลายประเทศเพื�อป้องกัน
ความเสี�ยงจากสารเคม ีและการสรา้งการมส่ีวนรว่มของประชาชน
ในการคุ้มครองสขุภาพและสิ�งแวดล้อม

สรุป

กรณีการระเบดิของโรงงาน บจก. หมงิตี�ฯ สะท้อนใหเ้หน็ถึง
ความหละหลวมของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการควบคมุ กำากับ 
ดแูล โรงงานอุตสาหกรรมที�เกี�ยวขอ้งกับสารเคมีที�เปน็อันตราย 
ต่อประชาชนและสิ�งแวดล้อม ทั�งการอนมุัติการขยายกิจการ 
ในพื�นที�ซึ�งมีชุมชนหนาแน่น การเปิดเผยข้อมูลเรื�องสารเคมี  
การบังคับใชก้ฎหมายและปฏิบติัตามยทุธศาสตรก์ารป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยสารเคมีอย่างจรงิจัง นอกจากนี�  
การจัดการอบัุติภัยที�เกิดขึ�นและการเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบ 
ก็ขาดประสิทธิภาพและไม่ ทันท่วงที ดังนั�น จึงควรม ี
การถอดบทเรยีนในเรื�องนี�และดำาเนินการอย่างจรงิจังเพื�อแกไ้ข 
ปรบัปรุงในประเด็นต่าง ๆ อาทิ พิจารณาบังคับใช้กฎหมาย 
ผังเมืองอย่างจรงิจัง พัฒนากลไกและมาตรการติดตาม 
ช่วยเหลือผูไ้ด้รบัผลกระทบจากเหตุการณ์ที�เกิดขึ�น ติดตาม 
เฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพประชาชนผูไ้ด้รบัผลกระทบ 
อย่างต่อเนื�อง และออกกฎหมายที�กำาหนดให้มีการพัฒนา 
ฐานข้อมูลกลางของสารเคมีที�ครอบคลุมถึงปริมาณ
การเก็บ การใช ้การผลิต การปลดปล่อย และการเคลื�อนยา้ย 
สารเคมต่ีาง ๆ
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