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เมื่อครั้งมีการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเป็นครั้งแรกนั้น ภาพเปลวไฟ 

ขนาดใหญ่ที่สะบัดไหวพวยพุ่งออกจากปลายปล่องถูกน�ามาใช้เป็นสัญลักษณ์แห่ง

ความหวังและความรุ่งเรืองของประเทศ จากวันนั้นการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์

จากก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียมได้เริ่มขึ้นและแผ่ขยายตัวอย่างยิ่งใหญ่ จากจุดที่ 

ท่อก๊าซธรรมชาตถิกูลากมาขึน้แผ่นดนิทีม่าบตาพดุแตกดอกออกผลเป็นอาณาจกัร

โรงงานอุตสาหกรรม 20,000 ไร่  

เวลาผ่านไป เปลวไฟที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชติช่วงกลับกลาย

เป็นเปลวไฟแห่งหายนะที่น�าพาความป่วยไข้มาสู่ผู้คน เพราะการเผาก๊าซทิ้งที่ 

ปลายปล่องไม่สามารถควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างที่ใจต้องการ ดังนั้นการ

เผาไหม้จึงเกิดไม่สมบูรณ์และก่อให้เกิดสารมลพิษทางอากาศในแบบที่ยากจะ 

คาดเดาได้ว่ามีอะไรบ้าง มากหรือน้อยแค่ไหน ความจริงนี้ได้ถูกเปิดเผยและแก้ไข 

มาแล้วในหลายประเทศ แต่น่าเสียดายที่ประเทศไทยซึ่งมีความก้าวหน้าใน 

การพฒันาอตุสาหกรรมปิโตรเลยีมและปิโตรเคมไีม่ได้ค�านงึถงึเรือ่งนี ้จงึปล่อยให้มี

การระบายสารมลพิษทางอากาศออกจากปล่องเผาก๊าซทิ้งได้ตามสะดวก
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หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมเรื่องราวผลกระทบจากการเผาก๊าซทิ้งที่ 

ปลายปล่องตลอดถึงข้อบังคับที่ใช้ในการควบคุมการเผาก๊าซทิ้งดังกล่าวจาก 

ต่างประเทศ และผลการส�ารวจการเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องของโรงงานปิโตรเลียม

และปิโตรเคมีในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคม

อุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล และ

เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ในจังหวัดระยอง โดยหวังว่าหนังสือเล่ม

นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้สังคมได้ท�าความรู้จักกับการเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องในฐานะ

แหล่งก�าเนิดมลพิษอากาศที่ควรได้รับการควบคุมดูแลเฉกเช่นแหล่งก�าเนิดมลพิษ

ประเภทอื่นๆ 

สุดท้ายนี้คณะผู้จัดท�าขอขอบคุณ ดร. อาภา หวังเกียรติ ที่ให้ค�าปรึกษา

แนะน�าจนการด�าเนินงานส�าเร็จลุล่วงด้วยดี และขอขอบคุณส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ 

มูลนิธิบูรณะนิเวศ

เมษายน 2554

ค�าน�าผู้จัดพิมพ์



6

1. ปล่องเผาก๊าซทิ้ง กับข้อเท็จจริงที่ทุกคนต้องรู้ 

2. ภัยมลพิษจากปล่องเผาก๊าซทิ้ง กับประสบการณ์จริงของชาวแคลิฟอร์เนีย

3. กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ กับการควบคุมการเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่อง

4. ประเทศไทย...วันนี้ กับสถานการณ์การเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่อง 

9

17

29

37

สารบัญ



7

ภาพของเปลวไฟสีส้มที่ลุกโชติช่วงอยู่ ณ ปลายปล่องสูง  

เคยถูกใช้เป็นภาพตัวแทนที่เผยแพร่ผ่านสื่อนานาแขนง เพื่อประกาศ 

ถงึความมุง่มัน่ของประเทศไทยในการก้าวสูส่ถานะ “ประเทศอตุสาหกรรม

ใหม่” อันจะน�าพาอนาคตของชาติไปสู่ความ “โชติช่วงชัชวาล”

สามทศวรรษผ่านพ้นไป คนไทยไม่เพียงได้ท�าความรู้จักกับ

วถิกีารผลติแบบอตุสาหกรรมดขีึน้ แต่ยงัได้รูจ้กักบัสิง่ใหม่ๆ ทีเ่กีย่วเนือ่ง

ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิง่สิง่ทีถ่กูเรยีกขานว่า “มลพษิจากอตุสาหกรรม” 

แจ่มชัดขึ้นด้วย

หนึ่งในช่องทางส�าคัญที่ท�าให้มลพิษจากอุตสาหกรรมแพร่

กระจายคุกคามความเป็นปกติสุขของชีวิตผู้คนจ�านวนมากชนิดที่จ่อ

ประชิดถึงปลายจมูก ก็คือสิ่งที่มีชื่อเรียกว่า “ปล่องเผาก๊าซทิ้ง”

นับเป็นเรื่องบังเอิญที่สิ่งเดียวกันนี้คือสัญลักษณ์ซึ่งเคย 

ถูกใช้เพื่อปลุกเร้าให้คนไทยรู้สึกฮึกเหิมและภาคภูมิใจต่อการร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งของยุคสมัยแห่งการอ้าแขนรับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เข้ามาเป็นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อน

ความจ�าเริญของประเทศนั่นเอง...
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1
ปล่องสูงที่ปล่อยควันล่องลอยออกมา...ในสายตาของผู้คนทั่วไปดูไม่ต่างจาก

อวัยวะปกติที่โรงงานอุตสาหกรรมจะพึงมี

สิง่ทีอ่าจสะดดุตาหรอืเป็นเป้าสงัเกตอยูบ้่างกค็อื สแีละความหนาแน่นของ 

กลุ่มควันที่ปลดปล่อยออกมาจากปลายปล่อง ทว่ายังมีสิ่งที่ก่อมหันตภัยแฝงเร้น 

อยู่ในภาพทีด่แูสนธรรมดา และ “น่าจะอยู่ในความควบคมุเป็นอย่างด”ี ตามความเชือ่ 

ที่คนทั่วไปมีต่อกิจการซึ่งดูใหญ่โตโอฬารเช่นนี้อยู่อีกมากมายนัก

 

การเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่อง คืออะไร 

อตุสาหกรรมขนาดใหญ่จะมกีารต่อท่อจากทกุหน่วยการผลติมารวมกนัที่ 

ปล่องเผาก๊าซทิ้ง โดยที่ปลายปล่องจะมีการจุดไฟเล็กๆ ไว้ เพื่อเป็นตัวเผาก๊าซ 

เหลือทิ้ง ปล่องที่ว่านี้ในทางเทคนิคเรียกว่า “แฟลร์” (Flare)

การท�างานของปล่องเผาก๊าซทิง้อาศยักระบวนการออกซเิดชัน่ (Oxidation  

process) ที่อุณหภูมิสูงในการเผาไหม้ก๊าซเหลือทิ้ง เช่น พวกสารไฮโดรคาร์บอน 

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และเขม่าควัน ก่อน 

ปล่อยออกสู่บรรยากาศ 

ส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะติดตั้งปล่องเผาก๊าซทิ้งเพื่อใช้ในการ

ปล่องเผาก๊าซทิ้ง 

กับข้อเท็จจริงที่ทุกคนต้องรู้
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ป้องกันอุบัติภัยหรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต เช่น เกิดกรณีไฟฟ้าดับ  

ซึ่งต้องท�าการระบายก๊าซในกระบวนการผลิตเข้ามาเผาทิ้งที่ปล่องเผาก๊าซทิ้ง 

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้ปล่องเผาก๊าซทิ้งในการก�าจัดก๊าซเหลือทิ้ง ได้แก่  

โรงกลั่นน�้ามัน อุตสาหกรรมปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น

การเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องก่อปัญหาได้อย่างไร

การท�างานของปล่องเผาก๊าซทิ้งโดยทั่วไปใช้กระบวนการออกซิเดชั่น 

ในการเผาก๊าซเหลือทิ้งที่อุณหภูมิประมาณ 1,000 องศาเซลเซียส 

หากการเผาไหม้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ (Complete combustion) จะได้

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน�้าออกมา ดังสมการต่อไปนี้

ก๊าซเหลือทิ้ง  + อ๊อกซิเจน
อุณหภูมิสูง ~ 1000 °C

คาร์บอนไดออกไซด์  +  น�้า

ก๊าซเหลือทิ้ง + อ๊อกซิเจน
การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ NO

x
 SO

2
 CO CO

2
 

Aldehyde Ketone VOCs 

etc.

แต่...

ในกรณีที่เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ (Incomplete combustion) จะเกิด

ออกไซด์ของไนโตรเจน คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ได

ออกไซด์ มีเทน อัลดีไฮด์ คีโตน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้ว

แต่เป็นสารมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ทั้งสิ้น 

เนื่องจากการตรวจวัดปริมาณและชนิดสารมลพิษที่เกิดจากการเผา 

ก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องในบรรยากาศท�าได้ค่อนข้างยาก จึงใช้วิธีการประมาณค่า 

จากปรมิาณสารไฮโดรคาร์บอนภายในปล่อง (ก่อนเผา) แล้วคณูด้วยค่าประสทิธภิาพ

การเผาไหม้ 
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โดยทั่วไป มักใช้ค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้ก๊าซที่ 98% ซึ่งเป็นค่า

ประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (United 

States Environmental Protection Agency; USEPA) ก�าหนดไว้ หมายความว่า 

จะมีการปล่อยสารมลพิษออกสู ่บรรยากาศแค่ 2% ส่วน 98% จะกลายเป็น

คาร์บอนไดออกไซด์และน�้า 

แต่...

การศึกษาที่ผ่านมาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่

เกิดขึ้นจริงนั้นจะต�่ากว่า 98% มาก1 

เหตุอันเนือ่งมาจาก “แต่” ทั้ง 2 ประการนี้เอง ท�าให้ปริมาณสารมลพิษ

ที่ปล่อยออกมาจริงมีปริมาณมากกว่าค่าที่ประมาณไว้ จนท�าให้ปล่องเผาก๊าซทิ้ง

กลายเป็นช่องทางแพร่กระจายมลพิษสู่บรรยากาศ ตลอดจนลมหายใจของทุกชีวิต

ที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบ 

“ปล่องเผาก๊าซทิ้ง” ท�างานอย่างไร

ปล่องเผาก๊าซทิ้งมี 2 ประเภทด้วยกัน คือ ปล่องสูง และปล่องระดับพื้น  

ซึ่งมีลักษณะดังนี้

ลักษณะที่ 1: ปล่องสูง (Elevated Flare) เป็นปล่องเผาก๊าซที่มีความสูง

ของปล่องตั้งแต่ 32 ฟุต ไปจนถึงมากกว่า 320 ฟุต โดยการเผาไหม้ก๊าซเหลือทิ้ง 

จะอยู่ในส่วนปลายสดุของปล่อง และมกีารตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การท�างานของปล่อง เช่น หัวฉีดไอน�้า (Steam injection) และหัวฉีดอากาศ  

(Air injection) ข้อดี คือ ช่วยลดปริมาณควันและความสว่างของเปลวไฟ ส่วน 

ข้อเสีย ของอุปกรณ์เสริมนี้คือก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง ปล่องลักษณะดังกล่าวนี้ 

ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน�้ามันและอุตสาหกรรมเคมี ดังรูปที่ 1

1 USEPA Office of Air Quality Planning and Standards, Impact analysis for 
the Petroleum Refinery NESHAP, Revised Draft, (1994) cited by Environmental Integrity 
Project, Smoking Guns (Washington D.C.: November 2002) page 1, 5
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รูปที่ 1 ลักษณะของปล่องสูง (Elevated Flare)
ดัดแปลงจาก KLM Technology Group, Flare Selection and Sizing: Engineering 

Design Guideline, (July 2007), page 7

ปากปล่อง
หัวเผา

หัวฉีดไอน�้า

ท่อไอน�้า

อุปกรณ์ลดความเร็วก๊าซ

ปล่องเผา

ท่อส่งก๊าซเหลือทิ้งมาเผา ไล่ก๊าซทิ้ง

ท่อแยกก๊าซกับน�้า

ท่ออากาศ

ท่อก๊าซ

อุปกรณ์จุดติดไฟ

ท่อระบายทิ้ง

น�้า

ลักษณะที่ 2: ปล่องระดับพื้น (Ground Flare) เป็นปล่องเผาก๊าซทิ้ง 

ทีม่คีวามสงูอยู่ใกล้ระดบัพืน้ดนิ เหมาะกบัการเผาไหม้ก๊าซเหลอืทิง้จากหลมุฝังกลบ  

(Landfill) แสดงดังรูปที่ 2 

ระบบเผาไหม้ของปล่องระดับพื้นจะใช้หลายหัวเผา (Multiple burners) 
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รูปที่ 2 ลักษณะของปล่องเผาก๊าซทิ้งระดับพื้น (Ground Flare)
ดัดแปลงจาก KLM Technology Group, Flare Selection and Sizing: Engineering 

Design Guideline, (July 2007), page 9

ก๊าซที่ถูกเผาด้วยความร้อน 

1,500 องศาฟาเรนไฮต์

ปล่องเผา
เครื่องวัดอุณหภูมิ

ทางเข้าของก๊าซ

อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ
ช่องดูเปลวไฟ

หัวเผา

ระบบการเผา
อากาศเข้า

อากาศเข้า
แผ่นคอนกรีตรอง

หัวจ่ายก๊าซ

บริเวณอากาศเข้า

ก๊าซ
จากหลุมฝังกลบขยะ

ก๊าซเข้า

อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ
ช่องดูเปลวไฟ

อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ
ช่องดูเปลวไฟ

ข้อดี ของปล่องระดับพื้น คือ เกิดควันออกมาน้อย ไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน ไม่มี 

แสงสว่างจ้า ส�าหรบั ข้อเสยี คอื การแพร่กระจายของของเหลอืจากการเผาไหม้ไม่ดี  

เนื่องจากอยู่ในระดับพื้นดิน อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและสุขภาพถ้า

มลสารที่ออกมาเป็นพิษ

มลพิษใดบ้าง ที่ปล่อยจากปล่องเผาก๊าซทิ้ง

ในกรณีที่การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ปล่องเผาก๊าซทิ้งจะแปรสภาพเป็น 

ช่องทางปลดปล่อยมลพิษนานาชนิด โดยปริมาณสารมลพิษที่ปล่อยออกมาจะ 

มากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับระดับความสมบูรณ์ของการเผาไหม้ 

สารมลพษิหลกัๆ ทีพ่บจากปล่องเผาก๊าซทิง้ ได้แก่ ออกไซด์ของซลัเฟอร์  
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(SO
X
) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO

X
) ฝุ่นขนาดเล็ก (PM

10
) คาร์บอนมอนอกไซด์ 

(CO) และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) เป็นต้น 

ผลกระทบจากสารพิษจากปล่องเผาก๊าซทิ้งมีดังนี้ 2, 3

โอโซนระดับพื้นดิน โอโซนระดับพื้นดินที่ความเข้มข้นต�่าท�าให้ตาระคาย

เคือง และถ้ามีปริมาณความเข้มข้นสูงจะส่งผลกระทบต่อระบบการหายใจได้ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในทารกแรกเกิดและเด็กเล็ก

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ปริมาณการได้รับไฮโดรเจนซัลไฟด์ในระดับต�่า จะ 

ส่งผลกระทบต่อดวงตา มีอาการคลื่นไส้ นอนไม่หลับ และเวียนศีรษะ

ไนโตรเจนไดออกไซด์ ส่งผลกระทบต่อปอดส่วนล่าง มีอาการหอบหืด 

ในปริมาณไนโตรเจน-ไดออกไซด์ที่สูงจะส่งผลกระทบต่อการสร้างเม็ดเลือดแดง

ฝุ่นขนาดเล็ก ท�าให้เกิดโรคมะเร็งและหัวใจล้มเหลว

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ท�าให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ 

และก่อให้เกิดโรคหอบหืดและโรคถุงลม นอกจากนี้หากได้รับสัมผัสอย่างต่อเนื่อง

ในสตรีมีครรภ์ อาจส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์เมื่อทารกเกิดจะเป็นโรคหอบหืด

สารไฮโดรคาร์บอน

- กลุ่มอัลเคน (มีเทน, อีเทน, โพรเพน) ที่ระดับความเข้มข้นต�่า จะเกิด

2 Danmarks Naturfredningsforening (DN) and South Durban Community 
Environmental Alliance (SDCEA), Flaring at Oil Refineries in South Durban and Denmark, 
pages 12 - 13 

3 Communities for a Better Environment, Refinery Flaring in the Neighborhood, 
(Canterbury Press cover and Copy Central, 2004) page 4
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อาการระคายเคือง ติดเชื้อ และบวมแดงที่ผิวหนัง ที่ระดับความเข้มข้นสูง จะมี

อาการปอดบวม

- กลุ่มอัลคีน (รวมทั้ง เอทีลีน และโพรพิลีน) เป็นสาเหตุที่ท�าให้สุขภาพ

ไม่แข็งแรง มีอาการคลื่นไส้ และอาเจียน

- กลุ่มอะโรมาติกส์ (เบนซีน ทูโลอีน และไซลีน) สารอะโรมาติกส์  

จัดเป็นสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds; VOCs) ที่มีความ 

เป็นพิษและเป็นสารก่อมะเร็ง ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท ในระดับความเข้มข้น 

ต�่าส่งผลต่อปริมาณเลือดผิดปกติ เกี่ยวเนื่องกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือโรค 

ลคูเีมยี ผวิหนงัเกดิการระคายเคอืง นอกจากนีอ้นภุาคของเบนซนีและโทลอูนี ท�าให้

เกิดการระคายเคืองบริเวณเยื่อบุผิว

- กลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกส์ไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic Aromatics  

Hydrocarbon; PAHs) เป็นกลุ่มสารเบนซีนที่เชื่อมเกาะกันตั้งแต่ 2 โมเลกุลขึ้นไป  

เช่น สารแอนทราซีน และสารเบนโซ ไพรีน เป็นต้น สารกลุ่มนี้อาจก่อให้เกิดโรค 

มะเรง็ ส่งผลเสยีต่อระบบสบืพนัธุ ์และลดความสามารถของร่างกายในการต้านทาน

หรือต่อสู้กับโรคภัย

 

ข้อมลูเบือ้งต้นนีช้ี้ให้เหน็ว่า แม้โรงงานอตุสาหกรรมนัน้จะดูใหญ่โตโอฬาร 

เต็มไปด้วยอุปกรณ์อันทันสมัยและเทคโนโลยีขั้นสูง แต่สิ่งเหล่านี้ไม่อาจให้หลัก

ประกันถึงความปลอดภัยได้

ประเดน็ส�าคญัคอื เมือ่เกดิเหตบุกพร่องใดๆ ขึน้ระหว่างกระบวนการผลติ

ในแต่ละวนั และน�าไปสูก่ารปลดปล่อยมลพษิจากปลายปล่องเผาก๊าซทิง้ ผลกระทบที่

เกดิขึน้ไม่อาจจ�ากดัให้อยูภ่ายในเขตรัว้โรงงาน แต่จะแพร่กระจายสูอ่ากาศ ปนเป้ือน 

สู่สภาพแวดล้อมและชุมชนรายรอบที่ไม่อาจปกป้องตนเองจาก “อากาศเปื้อนสาร

พิษ” ที่เป็นชนวนแห่งโรคร้ายซึ่งก่ออันตรายถึงชีวิตได้เลย 
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หนึง่ในกรณตีวัอย่างเหตกุารณ์ทีแ่สดงให้เหน็อย่างแจ่มชดัถงึผลกระทบจากมลพษิที่

ปล่อยจากปล่องเผาก๊าซทิง้ กค็อืเรือ่งจรงิทีเ่กดิขึน้ที่เมอืงรชิมอนด์ รฐัแคลฟิอร์เนยี 

สหรัฐอเมริกา1 

เมืองริชมอนด์ เป็นที่ตั้งของโรงกลั่นน�้ามันของบริษัทเชฟรอน ซึ่งตั้งอยู่

ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองบนเนื้อที่กว่า 1.2 ตารางกิโลเมตร 

โรงกลั่นน�้ามันแห่งนี้ได้สร้างปัญหามลพิษอากาศให้กับชุมชนซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นแอฟริกัน - อเมริกันและคนผิวสีมากว่า 2 ทศวรรษ ด้วยเหตุนี้ ในราวปี 

2529 องค์กรประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ได้รวมตัวและเคลื่อนไหว 

เรยีกร้องให้หน่วยงานควบคมุคณุภาพอากาศ (Bay Area Air Quality Management 

District) ออกมาตรการควบคุมการเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องให้เข้มงวดขึ้น ซึ่งการ

เรียกร้องประสบความส�าเร็จในเวลาต่อมา 

ทัง้นี ้โรงกลัน่ของเชฟรอนมกีารเผาก๊าซทิง้ทีป่ลายปล่องเป็นกจิวตัร โดย

เฉพาะในเวลากลางคนื การเผาแต่ละครัง้มกัจะมคีวนัด�าออกมาด้วย การศกึษาของ 

 
1 West County Toxics Coalition’s, Breathing Fire in Their Own Words, (California, 

n.d.)

2ภัยมลพิษจากปล่องเผาก๊าซทิ้ง 

กับประสบการณ์จริงของชาวแคลิฟอร์เนีย
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หน่วยงานควบคมุคณุภาพอากาศบ่งบอกว่ามกีารปล่อยสารมลพษิออกมาจากปล่อง 

เผาก๊าซทิ้งวันละ 20 ตัน 

ผลกระทบจากภาวะมลพิษอากาศที่เกิดขึ้นท�าให้ชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้

เคียงประสบกับปัญหาทางสุขภาพอย่างต่อเนื่องและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งโรคหอบหืด 

ในปี 2546 องค์กรเดอะชลิเดรนสเนต็เวร์ิคออฟโซลาโน (The Children’s  

Network of Solano) ได้เปิดเผยผลการศึกษาเกี่ยวกับโรคหอบหืดเด็กในพื้นที่ 

อ่าวซานฟรานซิสโก ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า เด็กที่ป่วยด้วยโรคหอบหืดหนาแน่น 

อยู่ในบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอ่าว คือแถบเมือง 

ริชมอนด์ ซานพาโบร และเบย์พ้อยท์ ซึ่งอยู่ติดกับรั้วโรงกลั่นและโรงงานเคมี 

ประเด็นที่ไม่อาจมองข้ามคือ การที่ชาวบ้านมีปัญหาเรื่องการหายใจ 

ส่งผลตอ่เนือ่งถงึฐานะความเป็นอยูอ่ย่างมากเนือ่งจากไม่สามารถท�างานได้รวมทัง้

มีโอกาสเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆ สูงขึ้นด้วย

ข้อมูลจากปากค�าของชาวเมืองริชมอนด์ทั้ง 3 คน ที่จะน�าเสนอต่อไปนี้ 

จะปะติดปะต่อให้เห็นว่าเหตุใดปล่องเผาก๊าซทิ้งจึงถูกขนานนามให้เป็น “ภัยเงียบ” 

ในฐานะแหล่งก�าเนิดมลพิษทางอากาศที่ถูกละเลย 

เฮนรี่ คลาร์ก

ผู้อ�านวยการเวสท์เคาน์ตี้ท็อกซิกส์โคลิชั่น (West County Toxics Coalition)

ครอบครัวของผมย้ายมาที่นี่เมื่อต้นทศวรรษที่ 40 ตอนนั้นผู้คนต่าง 

พากนัมาทีร่ชิมอนด์เพือ่มาท�างานในอูต่่อเรอืไกเซอร์และโรงงานอาหาร พ่อของผม 

เป็นช่างตดัผม ร้านตดัผมของพ่อผมเป็นร้านตดัผมแห่งแรกในชมุชนนอร์ทรชิมอนด์ 

(North Richmond) ผมเกิดที่นั่นเมื่อปี 2487 พวกเราอาศัยอยู่ที่ถนนแบตเตอรี่ ซึ่ง 

อยู่ติดกับโรงกลั่นเชฟรอน

ตอนเด็กๆ พวกเราสามารถมองเห็นโรงกลั่นบนเนินเขาได้ โดยเฉพาะ 

เวลากลางคืนมันดูเหมือนเมืองทั้งเมืองยกไปอยู่ที่นั่นเพราะมีแสงสว่างไสว 
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ผมยังจ�าได้ตอนที่พวกเราไปโรงเรียน เราได้กลิ่นเหม็นแรงมากจนพวก 

เราต้องกั้นหายใจแล้วรีบวิ่งกลับบ้านจนกระทั่งกลิ่นเหม็นหายไป การเผาก๊าซทิ้งที่ 

ปลายปล่องเกิดขึ้นเป็นระยะๆ เมื่อมีการเผาจะเผาต่อเนื่องกันหลายวันพร้อมๆ กับ

ปล่อยควันและเปลวไฟออกมาเยอะมาก 

ผมยังจ�าได้ว่า ตอนที่มีการเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องมากๆ คลื่นพลังงาน 

พุ่งเข้ามาในชุมชนและเขย่าบ้านของพวกเราเหมือนกับว่าเราตกอยู่ในสภาพ 

แผ่นดินไหว พอเช้าตื่นขึ้นมาก็เห็นใบไม้เหี่ยวเฉาและไหม้จากสารเคมีที่ปล่อยมา 

จากการเผาก๊าซทิ้งตลอดทั้งคืน 

เราไม่ค่อยได้คุยเรื่องนี้กันมากนักในครอบครัว พวกเราโทษตัวเองมาก 

กว่า โรงกลั่นตั้งอยู่ที่นั่นและผมก็ไม่เคยคิดเลยว่าพวกเราจะท�าอะไรได้ พอโตเป็น 

ผู้ใหญ่ถึงได้เริ่มคุยกันในครอบครัว หลังจากเหตุการณ์รั่วไหลครั้งใหญ่ในปี 2536  

แม่ของผมก็มีอาการปวดหัวบ่อยๆ นั่นเป็นครั้งแรกที่เราเริ่มคุยเรื่องนี้กันใน 

ครอบครัว พวกเราเจอปัญหากับตัวเองและไม่ได้ติดต่อทางโรงกลั่น เพราะพวกเรา

ไม่มีโทรศัพท์ใช้

ผมไปเรยีนทีแ่คลโปล ีทีซ่านหลยุส์โอบสีโพ 2 - 3 ปี ผมสนใจเรือ่งคนผวิสี 

และกจิกรรมทางการเมอืง ผมกลบัมาทีซ่านฟรานซสิโกและท�ากจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง

กับการศึกษาทางสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมทางการเมือง 

จุดมุ่งหมายแรกของผมคือ ไปเรียนหนังสือแล้วกลับมาช่วยเหลือชุมชน 

ของผม เหมือนกับสโลแกนของกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมที่ว่า “ไปเรียนแล้วกลับ

มาช่วยชุมชนของคุณ” 

ตอนผมกลับมาที่นอร์ทริชมอนด์ ผมเป็นผู้อ�านวยการของศูนย์บริการ 

เยาวชนและองค์กรชุมชน ส่วนเวสท์เคาน์ตี้ท็อกซิกส์โคลิชั่นเพิ่งจะเริ่มก่อตั้ง เครก  

วิลเลียมส์ (Craig Williams) ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรคนแรกได้ติดต่อผมมาในฐานะที่ 

ผมเป็นนักกิจกรรมในพื้นที่ เมื่อผมเข้าไปเป็นสมาชิกคณะกรรมการอาสาสมัคร  

จากนัน้กท็�างานร่วมกนัมาตลอด เพราะว่ากลุม่จบัเรือ่งบรษิทัเชฟรอนซึง่ผมกเ็ตบิโต

มากับโรงกลั่นเชฟรอนที่อยู่ข้างบ้าน มันเลยท�าให้ผมเข้าร่วมไปโดยธรรมชาติ
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ประเด็นเรื่องปล่องเผาก๊าซทิ้งเกิดขึ้นมานานกว่า 20 ปีแล้ว ชุมชนเริ่ม 

หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยโดยเฉพาะกับประเด็นการจัดการของเชฟรอนและ

หน่วยงานควบคุมเมื่อครั้งที่ก่อตั้ง เวสท์เคาน์ตี้ท็อกซิกส์โคลิชั่น โดยเฉพาะใน 

พื้นที่ริชมอนด์ซึ่งเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีหลายต่อหลายครั้ง ชาวบ้านเห็นเปลว 

ไฟลุกโชติช่วง ควันด�าหนาทืบ ไฟไหม้ และการระเบิด ชาวบ้านร้องเรียนเรื่องการ 

เผาก๊าซทิ้งเป็นประจ�า เพราะพวกเรารู้ดีว่าเมื่อใดที่มีการเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่อง

แสดงว่ามีปัญหาร้ายแรงเกิดขึ้นในโรงกลั่น 

ทางโรงกลั่นและหน่วยงานควบคุมบอกพวกเราว่า การเผาก๊าซทิ้งที่ 

ปลายปล่องจะใช้เฉพาะกรณีหยุดการผลิตหรือเป็นทางเลือกสุดท้ายเพื่อป้องกัน 

การระเบิดเท่านั้น ดังนั้นเมื่อพวกเราเห็นการเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องเป็นประจ�า 

ทุกวันก็ยิ่งเกิดความกังวลมากยิ่งขึ้น 

ชาวบ้านเริ่มตั้งค�าถามกับเชฟรอน เช่น “ท�าไมโรงกลั่นมีปัญหาบ่อย 

เหลือเกิน คุณบอกว่าจะเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อมีปัญหา

เท่านั้น” ทางโรงงานพยายามท�าให้เรารู้สึกดีขึ้นโดยบอกว่าการเผาก๊าซทิ้งที่ปลาย

ปล่องเป็นมาตรการเพือ่ความปลอดภยัและเป็น “สิง่ด”ี แต่ปัญหาคอื การเผาก๊าซทิง้ 

ที่ปลายปล่องเกิดขึ้นบ่อยเสียจนดูเป็นเรื่องปกติของการท�างานประจ�าวัน

สิง่ทีส่่งสญัญาณเตอืนพวกเราคอื การทีพ่วกเรามเีดก็ทีเ่ป็นภมูแิพ้เพิม่สงู 

ขึน้ โดยเฉพาะเดก็ทีอ่าศยัอยูร่อบๆ โรงกลัน่ และดเูหมอืนพวกเราจะไม่สามารถได้รบั 

ค�าตอบที่แท้จริงจากเจ้าหน้าที่โรงงาน โรงกลั่นมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะเผาก๊าซทิ้ง  

ดังนั้นโรงกลั่นจึงไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความปลอดภัยและสุขภาพของสาธารณะ 

โรงกลั่นบอกว่า “แน่นอนว่าชุมชนใกล้เคียงอาจมีปัญหาทางสุขภาพ 

และภูมิแพ้ แต่มันก็ไม่เกี่ยวกับการท�างานของโรงกลั่น” พวกเขาเชื่ออย่างนี้จริงๆ  

หรือ...

การเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องกลายเป็นสัญลักษณ์ของปัญหาที่ใหญ่กว่า 

ปัญหาเฉพาะเรื่องในเวลานั้น ปัญหาที่แท้จริงคือ มีการเผาก๊าซทิ้งกันเป็นกิจวัตร

และดูเหมือนการท�างานของโรงกลั่นมีปัญหาตลอดเวลาและโรงกลั่นก็ไม่สามารถ 
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แก้ไขปัญหานั้นได้ 

ดงันัน้ หน่วยงานควบคมุคณุภาพอากาศ (Air District) จงึได้ท�าการศกึษา 

และดูว่ามีสารมลพิษอะไรบ้างที่ปล่อยออกมาจากปล่องเผาก๊าซทิ้งในพื้นที่ ชายฝั่ง 

ทะเล ยกเว้นโรงกลั่นเชฟรอนเพราะโรงกลั่นไม่มีระบบการติดตามการเผาก๊าซทิ้ง 

ของตัวเอง ซึ่งมีปริมาณถึง 20 ตันต่อวัน แน่นอนว่าคนในภาคอุตสาหกรรมรวมทั้ง 

เชฟรอนด้วยที่พยายามบอกว่าปริมาณนี้มากเกินไปและค�านวณผิด

พวกเราต้องการให้มีกฎข้อบังคับที่ควบคุมการเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่อง  

ข้อบงัคบัทีว่่านีค้วรบงัคบัให้มกีารตดิตัง้อปุกรณ์ป้องกนั เช่น ระบบควบคมุความดนั 

อากาศที่ช่วยป้องกันการปล่อยสารมลพิษสู่ชุมชน ก๊าซที่จะเผาทิ้งนั้นสามารถน�า

กลับไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงกลั่นมากกว่าจะปล่อยสู่ชุมชน สิ่งนี้น่าจะเป็นชัยชนะ

ของชุมชนอย่างแท้จริง เพราะเราก�าลังพูดถึงการน�าก๊าซ 20 ตันต่อวันกลับไปใช้

มากกว่าปล่อยทิ้งสู่ชุมชนของพวกเรา

เชฟรอนใช้วธิกีารต่างๆ มากมายทีจ่ะบอกว่าท�าไมจงึไม่สามารถน�าก๊าซ 

ทั้งหมดกลับมาใช้ได้ แต่พวกเราจะให้เขาท�าให้ได้

บริษัทเชฟรอน/เท็กซาโกแทรกแซงกระบวนการทางการเมืองของพวก 

เรา ซึ่งท�าให้มันยากที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สิ่งนี้ท�าให้ชาวบ้านจ�านวนมากใน 

ชมุชนของเราหมดก�าลงัใจและไม่เข้าร่วมกบัพวกเราในตอนแรก เพราะพวกเขารูส้กึ

ว่าพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้

แต่จริงๆ แล้ว คุณเป็นคนก�าหนดว่าจะเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อม

และความเป็นอยู่ของคุณหรือจะปล่อยให้มันเลวร้ายไปเรื่อยๆ เพราะว่าโรงกลั่นจะ 

ไม่ย้ายไปไหน ปัญหาก็ยังอยู่ตรงนั้น และคุณจะพยายามท�าอะไรสักอย่าง หรือคุณ

จะทนทรมานกับผลที่เกิดขึ้น 

มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะท�าแต่ผมเลือกที่จะท�า มันแสดงให้เห็นในตอน 

สุดท้ายว่าคุณสามารถชนะได้



22 ภัยร้าย@ปลายปล่อง

อมาเดีย โทมัส

ผู้ร่วมก่อตั้ง เวสท์เคาน์ตี้ท็อกซิกโคลิชั่น

หลังจาก 20 ปี พวกเราเดือดร้อนและมลพิษก็ท�าให้สุขภาพของ 

พวกเราทรุดโทรม โดยเฉพาะสุขภาพของพวกเด็กๆ พวกเรารู้ว่ามันเกี่ยวข้องกัน  

ไม่มีหมอและนักวิทยาศาสตร์คนไหนเลยที่จะกล้าบอกว่ามันเกี่ยวข้องกัน ชาวบ้าน 

ที่ทุ่มเทอาจฉลาดกว่าคนที่เรียนจบสูงๆ เชฟรอนไม่เคยสนใจและไม่เคยแก้ไขอะไร 

เลย มนัแย่มากทกุครอบครวัที่ได้รบัผลกระทบหมด ชาวบ้านย้ายไปไหนไม่ได้เพราะ

ไม่มีที่ไหนที่เราจะไปได้

พ่อของฉันมาจากอาคันซอส์ตั้งแต่ 60 กว่าปีที่แล้ว เพื่อมาหาชีวิตที่ 

ดีกว่า พ่อปลูกบ้านในนอร์ทริชมอนด์ เมื่อก่อนยังมีบ้านไม่มาก บ้านส่วนใหญ่เป็น 

กระท่อมหรือกระต๊อบ พ่อท�างานในอู่ต่อเรือ คนจ�านวนมากออกมาหาเงินพอดี

กับที่อู่ต่อเรือก็ต้องการแรงงาน ฉันกับลูกชาย 2 คน ย้ายจากเมืองพิตต์เบิร์กใน

เพนซิลวาเนียไปที่นอร์ทริชมอนด์ในปี 2517 

ตอนทีย้่ายมาครัง้แรกมนัเป็นเมอืงทีส่วยมาก สามขีองฉนัหาอพาร์ทเมนท์ 

ให้ฉนัและลกู ฉนัไม่ได้สงัเกตว่ามโีรงกลัน่อยูต่รงนัน้จนกระทัง่วนัทีเ่ราได้กลิน่ไข่เน่า 

สามีของฉันบอกว่าเขาก็ไม่เคยสังเกตว่ามีโรงกลั่นทั้งๆ เขาออกไปท�างานแถวนั้น 

ตั้งหลายปีแล้ว ฉันสังเกตได้เพราะว่าฉันไม่เคยได้กลิ่นเหม็นแบบนี้มาก่อน ฉันมี

ค�าถามว่า “มันคืออะไร” แต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่ามันมาจากโรงกลั่น ไม่มีหน่วยงานที่ 

ต่อสู้เรื่องนี้ ไม่มีการจัดตั้งกลุ่ม ไม่ได้ท�าอะไรเลย ชาวบ้านแค่ใช้ชีวิตประจ�าวันไป

ตามปกติ

เราท�างานกบัองค์กรพฒันาเอกชนทีช่ือ่ว่า ดแิอสโซซเิอชัน่ออฟคอมมนูติี้ 

ออแกไนเซชั่นฟอร์รีฟอร์มนาว (The Association of Community Organizations 

for Reform Now; ACORN เรียกสั้นๆ ว่า อาคอร์น) ในรัฐอาร์คันซอส์เกี่ยวกับ 

ประเด็นสิทธิการมีชีวิตที่ดี และมีการตั้งองค์กรชื่อซิติเซนแอคชั่นลีก (Citizen  

Action League; CAL) ขึ้นมา ฉันติดต่อซิติเซนแอคชั่นลีก และท�างานร่วมกับ 

พวกเขาในประเด็นที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและสภาพเสื่อมโทรม เช่น ไฟส่องสว่าง 
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ตามถนน ฉันพบกับเออนี่ วิตต์ ผ่านซิติเซนแอคชั่นลีก ก่อนหน้านั้นเออนี่เคย 

ท�างานที่สแตฟเฟอร์เคมีคัล และเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง

เดก็ๆ ต้องไปโรงพยาบาลอยูเ่รือ่ย ผูใ้หญ่กม็ปัีญหาเหมอืนกนักบัเดก็ มนั 

ท�าให้เรารู้ว่ามันต้องเกี่ยวกับสิ่งที่หายใจเข้าไป ฉันไม่เคยเป็นหอบหืด แต่ฉันก็มี 

อาการไอบ่อยๆ ไม่ยอมหาย ท�าให้ฉนัต้องไปรบัการรกัษาอาการไอ ตอนนีก้ย็งัรกัษา 

อยู่ และมันจะไม่มีวันหายด้วย ฉันเคยไอจนอาเจียน ท�าให้ฉันไม่กล้ากินอาหาร 

ซิติเซนแอคชั่นลีกและพวกเราคุยกันถึงเรื่องหอบหืดและมลพิษ  

แล้วก็เริ่มค้นหาว่าท�าไมพวกเราถึงป่วย ฉันไปพบนักพิษวิทยาแต่เขาบอกว่ามัน 

ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ฉันหายใจเข้าไป (มันไม่ใช่อากาศ) ไม่มีใครอยากพูดว่ามันเกี่ยวกับ 

เชฟรอน พวกเขาอยู่ฝ่ายเดียวกัน

คนของเราตายด้วยมะเร็งกันมาก อัตราการเป็นหอบหืดและมะเร็งที่ 

นอร์ทรชิมอนด์สงูมากๆ และชาวบ้านจ�านวนมากกต็ายไปด้วยโรคนี ้พวกเราเหน็ว่า 

มีความเชื่อมโยงกันระหว่างมลพิษอากาศกับปัญหาสุขภาพ แม้ว่าหมอไม่ยืนยัน  

เพราะคนที่เป็นส่วนใหญ่ไม่ได้สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา 

พวกเขาแข็งแรง ศรัทธาในศาสนา แต่พวกเขามีปัญหากับสิ่งที่หายใจ 

เข้าไป แม้ด�าเนินชีวิตอย่างสะอาดแต่ร่างกายของคุณยังคงไม่สะอาดหลังจากที่ 

หายใจมลพิษพวกนั้นเข้าไป และมลพิษยังคงส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณไป 

อีกนาน พวกเขามีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจอย่างรุนแรงจนต้องไปโรงพยาบาล

นับครั้งไม่ถ้วน ต้องให้ออกซิเจน บางครั้งเมื่อหายใจรับอากาศเสียเข้าไป อวัยวะ

ส�าคญับางอย่างของร่างกายจะท�างานผดิปกตขิึน้มา ทัง้ทีพ่วกเขามกีารรกัษาต่างๆ 

นานา แต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย

เมื่อคุณเห็นการเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่อง คุณรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ  

เพราะเปลวไฟและควันที่พวยพุ่งขึ้นไปในอากาศ ตอนนี้พวกเขามองหาว่าการเผา 

ก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องก่อให้เกิดอะไรบ้าง พวกเขาไม่ได้บอกเรา แต่พวกเรารู้ว่า 

มันเป็นสิ่งไม่ดีแน่นอน พวกเขามักเผาก๊าซทิ้งในตอนกลางคืน อุบัติเหตุส่วนใหญ่ 

เกิดขึ้นตอนกลางคืน ตอนที่พวกเขาหยุดเดินเครื่องจักรและส่งก๊าซทั้งหมดไป 
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เผาทิ้ง ฉันรู้ว่ามีบางสิ่งที่เลวร้ายจริงๆ เกิดขึ้น บางทีคุณก็ไม่ได้กลิ่นซึ่งยิ่งเป็นส่วน 

ที่น่ากลัวกว่า คุณเห็นและรับรู้ถึงมัน 

เมื่อพวกเขาไม่บอกเราว่ามีมลพิษอะไรบ้างโดยบอกว่าเป็น ‘ความลับ 

ทางการค้า’ มนัแย่มาก เพราะมนัหมายความว่าคณุไม่รูว่้ามอีะไรอยู่ในอากาศทีค่ณุ 

หายใจ ทั้งที่คุณหายใจเข้าไปทุกวัน การอ้างความลับทางการค้าคือ ‘การดูถูกเรา’

เมือ่พวกเราอ่านรายงานการศกึษาของหน่วยงานควบคมุคณุภาพอากาศ  

(Air District) ที่บอกว่ามีก๊าซถูกเผาทิ้ง 20 ตันต่อวัน มันน่ากลัวเพราะคุณไม่รู้ว่า 

สิ่งที่คุณได้รับมันแย่ขนาดไหน คุณไม่รู้ว่าคุณเจ็บป่วยเพราะมลพิษพวกนี้ มันสร้าง 

ความสูญเสียให้กับผู้คนมาตลอด 20 ปี และตอนนี้พวกเรารู้แล้ว

หน่วยงานควบคุมคุณภาพอากาศ (Air District) และองค์กรพิทักษ์ 

สิ่งแวดล้อม (EPA) ท�างานล้มเหลว พวกเราควรได้รับรู้เรื่องนี้ตั้งนานแล้ว เวสท์  

เคาน์ตี้ท็อกซิกโคลิชั่นเองก็กระตุ้นเตือนในประเด็นนี้มา 20 ปีแล้ว 

เชฟรอนไม่เคยตรวจวัดการเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องของตัวเองเลย  

ดูเหมือนพวกเขาไม่สนใจเลยด้วยซ�้า พวกเขาสนใจเงินมากกว่าสุขภาพของผู้คน  

พวกเขาไม่ต้องการตรวจวัดเพราะพวกเขาไม่ต้องการรู้ข้อมูลจริง พวกเขาไม่

ต้องการรู ้แต่พวกเราหายใจเอามลพษิพวกนีม้านานหลายปี และต้องการตรวจวดัมนั 

ในปอดของพวกเรา

เชฟรอนไม่ยอมแก้ไขปัญหาของตนเองและไม่สนใจจะแก้ด้วย หลังจาก  

20 ปีพวกเราเดือดร้อนและมลพิษก็ท�าให้สุขภาพของพวกเราทรุดโทรม สุขภาพ

ของเด็กๆ ก็ถูกท�าลายเช่นกัน มันแย่มาก เพราะทุกครอบครัวได้รับผลกระทบหมด  

ชาวบ้านย้ายไปไหนไม่ได้เพราะไม่มีที่ไหนที่เราจะไปได้

เรารู้ว่ามันเกี่ยวข้องกัน แม้ว่าไม่มีหมอและนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามัน 

เกี่ยวข้องกัน ชาวบ้านที่ทุ่มเทอาจฉลาดกว่าคนที่เรียนจบสูงๆ การหาค�าตอบให้กับ 

หลายๆ สิ่งไม่จ�าเป็นต้องใช้วุฒิการศึกษาสูงๆ หลายอย่างที่คุณไม่ต้องไปโรงเรียน 

ก็สามารถรับรู้ได้ เพียงใช้สามัญส�านึกก็พอ ทั้งจากควัน กลิ่นที่สัมผัสได้ อาการ 

หอบหดื รวมทัง้จากการตายของพวกเดก็ๆ ด้วยอาการหอบหดื มบีางรายถงึแม้ว่าจะ 
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รีบไปโรงพยาบาลแต่สุดท้ายพวกเขาก็ตาย พวกเรามองเห็นปัญหาและรู้ว่ามาจาก 

ไหน มันเป็นเพราะมลพิษที่พวกเขาปล่อยเข้าไปในอากาศที่พวกเราต้องหายใจ 

เข้าไปอย่างไม่มีทางเลือก

พวกเขาต้องหยดุเผาก๊าซทิง้ทีป่ลายปล่องและสบืสวนว่าท�าไมหน่วยงาน 

ควบคุมจึงปล่อยให้พวกเรารับผลกระทบอย่างนี้และต้องตอบด้วยว่าท�าไมถึงปล่อย 

มายาวนานขนาดนี ้พวกเขาควรรบัผดิชอบทกุอย่างทีเ่กดิขึน้กบัสขุภาพของชาวบ้าน 

ส�าหรบัชมุชนมนัเป็นเรือ่งสทิธขิองชมุชน พวกเขาไม่เคยชดใช้ต่อสขุภาพ

ของพวกเราอย่างเพียงพอ... “สุขภาพที่พวกเราสูญเสียไป”

โดโรธี รีด

“หอบหืด 3 รุ่นจากเปลวไฟมรณะ” 

“พวกเรามองเห็นเปลวไฟและควันที่พวยพุ่งออกมาจากโรงกลั่นและ 

พวกเขาไม่เคยค�านึงถึงสุขภาพของพวกเราเลย ตอนนี้ฉันต้องการให้พวกเราได้ 

พื้นที่ใหม่ที่จะไปสร้างชุมชนใหม่ เพื่อให้ลูกหลานของพวกเราจะได้รับอากาศที่ 

บริสุทธิ์ พวกเราจ�าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพวกเราต่อสู้เพื่อสิ่งนี้ เพื่อให้ 

มีการควบคุมโรงกลั่นพวกนี้ โรงกลั่นก�าลังฆ่าพวกเรา การต่อสู้ดิ้นรนอย่างเข้มข้น 

ของพวกเรายังด�าเนินต่อไป 

ลูก 10 คนของฉันมีอย่างน้อย 7 คนที่เป็นหอบหืด ลูกสาวอายุ 22 ปี  

มอีาการปวดข้ออย่างรนุแรง เจบ็ขามากจนเธอไม่สามารถท�างานได้ หมอไม่สามารถ 

ท�าอะไรได้เลยและหมอก็ไม่เชื่อมโยงระหว่างปัญหาสุขภาพกับมลพิษ แม้ว่าหมอ 

ทุกคนรู้ว่าปัญหาพวกนี้มาจากมลพิษในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่ทั้งนั้น มันแย่มากจริงๆ 

ตอนที่เชฟรอนและโรงงานสารเคมีอื่นๆ ต้องช่วยตั้งศูนย์สุขภาพให้กับ 

พวกเรานัน้ พวกเราได้อาคารมาหลงัหนึง่ แต่มนัไม่สามารถให้บรกิารในสิง่ทีพ่วกเรา 

ต้องการได้ (พวกเราได้แค่ครึ่งเดียวจากที่เขาสัญญาไว้) เพราะไม่มีห้องปฏิบัติการ  

ไม่มีแผนกทันตกรรม แผนกสายตา แผนกฉุกเฉิน มีแค่หมอคนเดียวกับพยาบาล 

3 คน อาคารศูนย์สุขภาพที่สวยงามกับหมอเพียงหนึ่งคนกับคนไข้ทั้งหมดของเธอ 
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มนัแทบจะเป็นการสญูเปล่า เพราะมคีนไข้มากเหลอืเกนิ พวกเราต้องได้รบัมากกว่า 

นี้ โรงกลั่นและโรงงานสารเคมีไม่รักษาสัญญา พวกเขาพูดว่าพวกเขาจะช่วยเรา

ฉนัเชือ่ว่าผูค้นทีเ่จบ็ป่วยมคีณุสมบตัทิีจ่ะท�างานได้ แต่พวกเขาป่วยมาก 

เกินไป พวกเขาหายใจไม่ได้ ดังนั้นพวกเขาจึงท�างานไม่ได้ ฉันเป็นมะเร็ง 2 อย่าง 

คือ มะเร็งเต้านมและมะเร็งล�าไส้ที่สามารถผ่าตัดได้ แต่ว่าฉันเป็นโรคหอบหืด 

หลอดลมอักเสบ และปวดข้อด้วย มันท�าให้ฉันท�างานไม่ได้เลย

พวกเขาท�าเงินได้เป็นล้านล้านดอลล่าร์ แต่พวกเขากลับไม่ท�าตาม 

ค�าสัญญาเรื่องศูนย์สุขภาพ พวกเขาต้องชดใช้ให้ผู้คนที่เจ็บป่วยเหล่านี้ พวกเรามี

ชีวิตอยู่แบบวันต่อวัน

ฉันย้ายมาจากเวสท์โอ๊กแลนด์ในปี 2513 เพราะเป็นหลอดลมอักเสบ  

ลูกชาย 3 คนและลูกสาวอีกคนก็ป่วยเป็นหลอดลมอักเสบอย่างรุนแรง ที่ที่พวกเรา

อาศัยอยู่มีการถล่มของถนนหลวง มีรถบรรทุกและฝุ่นตลอดเวลา ฉันคิดว่าน่าจะมี 

ที่ที่ดีกว่าเพราะเรามีปัญหาทางเดินหายใจในเวสท์โอ๊กแลนด์ ตอนที่ฉันย้ายมาครั้ง

แรกฉันคิดว่าดีมากเพราะมันดูเหมือนดีกว่า  

เมือ่เวลาผ่านไป ฉนัพบว่ามสีารเคมปีนเป้ือนในฝุน่ เท้าฉนับวม พวกเรา 

ให้เดก็เล่นอยูน่อกบ้านและเดก็ๆ กป่็วยโดยไม่รูว่้าท�าไม เราปลกูผกัสวนครวั พ่อฉนั 

มสีวนครวั พวกเราคดิว่ามนัเป็นอาหารทีด่ต่ีอสขุภาพทีส่ดุ พ่อแม่ฉนัมาจากหลยุส์-

เซียน่า (มอนโร) เมื่อประมาณ 60 กว่าปีที่แล้ว พวกเขามาท�างานในอู่ต่อเรือที่ 

เบทเลเฮมสตีลอยู่ 32 ปี ฉันเป็นลูกคนเดียว ดังนั้นมันจึงท�าให้ฉันคิดว่าลูกของ 

ฉันคือทุกสิ่งที่ฉันมี การที่พ่อแม่เสียชีวิตและลูกๆ มีปัญหาโรคหอบหืด โดยที่ไม่รู้ 

ว่ามันเกิดจากอะไร ฉันได้แต่คิดว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับลูกๆ ของฉัน แต่ฉันไม่รู้

ว่าจะท�าอะไรได้

ตอนที่ฉันมีลูกคนที่ 8 มิสซี่อายุได้ 6 เดือน (ตอนนี้อายุ 26 ปี) และมี 

ปัญหาหอบหดืรนุแรงมาก เธอมนี�า้มกูไหลตลอดเวลาและต้องหายใจทางปาก ตอน

เธออายุ 2 - 3 ปี อาการยิ่งแย่ลงไปอีก ฉันพาเธอไปหาหมอ หมอบอกให้ใช้ยาพ่น 

พวกเรารู้ว่าสาเหตุมันมาจากมลพิษในอากาศ... “มลพิษจากโรงกลั่น”
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เราเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ของผู้อื่น 

ประสบการณ์อันเจ็บปวดจากผู้คนที่ริชมอนด์ คือสิ่งล�้าค่าที่ถูกส่งมอบ 

ให้แก่เพื่อนร่วมชะตากรรมที่จ�าต้องใช้ชีวิตอยู่รายล้อมเขตอุตสาหกรรม และอยู่ 

ภายใต้รัศมีแพร่มลพิษของปล่องเผาก๊าซทิ้ง

บทเรียนนี้ไม่เพียงคลี่ให้เห็นภาพของ “ภัยเงียบจากปลายปล่องก๊าซทิ้ง”  

นับตั้งแต่บทเริ่มต้นที่มีโรงงานมาตั้งจนถึงผลกระทบที่ค่อยๆ เผยตัวให้เห็นอย่าง 

ชัดเจนเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความคิดเบื้องหลัง และกระบวนการต่อสู้ของ 

ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรมที่แพร่กระจายผ่านปล่องก๊าซทิ้ง  

ในการบุกเบิกวิถีทางเพื่อหยุดยั้งมหันตภัยในรูปแบบนี้ โดยไม่ยอมจ�านนหรือจ�ากัด

บทบาทของตนไว้เพียง “ผู้ได้รับผลกระทบ” หรือ “ผู้ถูกกระท�า” 

แต่เป็น “พลเมือง” ที่คิดและเคลื่อนไหวร่วมกันเพื่อพิทักษ์สุขภาพของ 

ตนเอง สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนร่วมสังคมไปพร้อมๆ กับการสร้างมาตรฐาน 

และแนวปฏิบัติที่เหมาะควรให้เกิดขึ้น ท่ามกลางยุคสมัยที่ภาคอุตสาหกรรมขยาย

พรมแดนเข้าประชิดชุมชนเข้มข้นยิ่งขึ้นทุกที
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อันตรายจากมลพิษที่แพร่กระจายจากปล่องเผาก๊าซทิ้งนั้นมีข้อพิสูจน์ชัดแจ้ง 

จนเป็นที่ประจักษ์ หลักฐานที่สะท้อนให้เห็นก็คือ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

จากนานาประเทศ เพื่อใช้การก�ากับควบคุมดูแลการเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่อง เพื่อ 

ปกป้องสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ควบคุมการเผาก๊าซ 

ทิ้งที่ปลายปล่อง (Flaring) ที่มีการใช้อยู่ในประเทศต่างๆ พบว่าอาจแบ่งได้เป็น 3 

กลุ่มดังนี้ 

3.1 กลุ่มที่เป็นการควบคุมการเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องของโรงกลั่น 

ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เช่นโรงกลั่นน�้ามันดิบเป็นน�้ามันส�าเร็จรูป 

3.2 กลุ่มที่ควบคุมอุปกรณ์บ�าบัดอากาศ เช่น การเผาก๊าซทิ้งที่ปลาย 

ปล่อง การระบายก๊าซทิ้ง (Vent) และการเผาซ�้า (Afterburner) 

3.3 กลุ่มที่เป็นการควบคุมการเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องของกิจการ 

ขุดเจาะน�้ามันดิบ ซึ่งมักจะมีการเผาก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซอื่นที่ผสมขึ้นมากับ

น�้ามันดิบทิ้ง 

ตัวอย่างกฎหมายควบคุมในแต่ละกลุ่มมีดังนี้

3กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

กับการควบคุมการเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่อง
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3.1 กลุ่มโรงกลั่นปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

สหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาน่าจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าในการ

ควบคุมการเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องของโรงกลั่นปิโตรเลียม โดยมีพัฒนาการของ

กฎหมายดังนี้

ปี 2529 เนื่องจากในช่วงเวลานี้ องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐ- 

อเมริกา หรือ USEPA ได้ท�าการศึกษาและสรุปว่าการเผาไหม้ก๊าซที่ปลายปล่อง

สามารถเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ถึง 98 - 99% ถ้ามีการควบคุมเงื่อนไขการเผาได้ 

อย่างเหมาะสม ดงันัน้จงึมกีารก�าหนดมาตรฐานการท�างานของแหล่งก�าเนดิมลพษิ 

ให้ (The New Source Performance Standard; NSPS) ในกฎหมาย 40 CFR 

60.18 ของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับตัวแปรที่ต้องควบคุมเพื่อให้ประสิทธิภาพการ 

เผาไหม้อยู่ที่ 98 - 99% ได้แก่

• ค่าความร้อนของก๊าซเชือ้เพลงิผสม (Heat content of flare fuel mixture)

• สัดส่วนของก๊าซเชื้อเพลิงต่อก๊าซที่ช่วยการเผาไหม้ (อากาศหรือไอน�า้)

(Ratio of fuel gas to assist gas (air or steam))

• ความเร็วก๊าซที่หัวเผา (Burner tip velocity)

ต่อมาในปี 2537 มีการก�าหนดมาตรฐานการระบายมลพิษอากาศ 

ของหน่วยงานกลาง (National Emissions Standards for Hazardous Air 

Pollutants; NESHAP) ไว้ในกฎหมาย 40 CFR 63.11 ของสหรัฐอเมริกา

รัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาใช้มาตรฐานข้างต้นนี้เป็นกรอบในการควบคุม

การเผาก๊าซทิง้ทีป่ลายปล่อง เช่น เทก็ซสั และนอร์ทแคโรไลนา เป็นต้น แต่กม็พีืน้ที่ 

ที่มีข้อบังคับที่เข้มงวดขึ้น เช่น

พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ Bay Area Air Quality Management 

District ที่มีการควบคุมเข้มข้นขึ้นกว่ากฎหมายกลางของสหรัฐอเมริกา1 กล่าวคือ  
1 Bay Area Air Quality Management District, Rule 1118 - Control of Emissions 

from Refinery Flares [online], 17 August 2009, Source http://www.baaqmd.gov/Divisions/
Compliance-and-Enforcement/Refinery-Flare-Monitoring.aspx
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ในปี 2546 ได้มีการประกาศใช้ ข้อบังคับที่ 12 หลักเกณฑ์ที่ 11 ว่าด้วยเรื่อง 

การติดตามตรวจสอบปล่องเผาก๊าซทิ้งของโรงกลั่นปิโตรเลียม (Regulation 12 

Rule 11 Flare Monitoring at Petroleum Refineries) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ 

มีการติดตามและบันทึกข้อมูลการปล่อยมลพิษจากปล่องเผาก๊าซทิ้งของโรงกลั่น

ปิโตรเลยีม (อตุสาหกรรมนีห้มายถงึการกลัน่ปิโตรเลยีมดบิเป็นผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม 

บริสุทธิ์ การกลั่นปิโตรเลียมจะหมายถึงกิจกรรมดังนี้ การกลั่นน�้ามันดิบแบบ 

ล�าดับส่วนหรือแบบกลั่นตรง หรือการแตกสลายโมเลกุล) โดยให้โรงงานส่งรายงาน

ประจ�าทุกเดือน รายงานประกอบด้วยอัตราการไหลของก๊าซระบายทิ้ง น�้าหนัก 

โมเลกลุเฉลีย่ต่อชัว่โมงของก๊าซระบายทิง้ องค์ประกอบของก๊าซระบายทิง้ ปรมิาณ

มเีทน ก๊าซอืน่ไม่รวมมเีทน และซลัเฟอร์ไดออกไซด์ และอลับัม้รปูภาพการเผาก๊าซ 

ทิ้งที่ปลายปล่อง

ในปี 2548 ได้ออกประกาศข้อบังคับที่ 12 หลักเกณฑ์ที่ 12 ว่าด้วยการ 

ตดิตามตรวจสอบปล่องเผาก๊าซทิง้ของโรงกลัน่ปิโตรเลยีม (Regulation 12 Rule 12 

Flares at Petroleum Refineries)2 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยมลพิษอากาศ 

จากการเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องของโรงกลั่นปิโตรเลียม โดยการลดความถี่ในการ 

เผาและขนาดหรือปริมาณของการเผา สาระส�าคัญของข้อบังคับนี้ ได้แก่

- นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ห้ามโรงกลั่นปิโตรเลียมเผา 

ก๊าซทิ้งที่ปลายปล่อง เว้นแต่จะมี “แผนลดการเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่อง” ที่ได้รับ 

อนมุตัแิล้วหรอืได้ปฏบิตัติามแผนนัน้เรยีบร้อยแล้ว หรอืเป็นเหตฉุกุเฉนิ หรอืจ�าเป็น

เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัย หรือการปล่อยก๊าซออกสู่บรรยากาศโดยตรง

- เจ้าของโรงกลัน่ปิโตรเลยีมต้องส่ง ‘แผนลดการเผาก๊าซทิง้ทีป่ลายปล่อง’ 

ซึ่งควรประกอบด้วย ข้อมูลทางเทคนิคของปล่องเผาแต่ละอัน มาตรการลดการ 

เผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องที่ปฏิบัติอยู่แล้ว แผนการลดในอนาคต มาตรการป้องกัน 

การเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่อง และข้อมูลอื่นที่ได้รับการร้องขอ จากนั้นเจ้าหน้าที่ 

2 Bay Area Air Quality Management District, Flares at Petroleum Refineries 
[online], 17 August 2009, Source http://www.aqmd.gov/comply/1118/controls.htm
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จะตรวจสอบความถกูต้องและเปิดให้สาธารณะให้ความเหน็ก่อนทีจ่ะพจิารณาอนมุตัิ

แผน แผนที่ได้รบัการอนมุตัแิล้วจะต้องมกีารทบทวนปรบัปรงุใหม่ภายใน 12 เดอืน

- นอกจากนี้ นับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2548 เป็นต้นไป หากมีการ 

เผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่อง ซึ่งเผาไหม้ก๊าซมากกว่า 500,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 1 วัน  

โรงงานต้องแจ้งให้เจ้าหน้าทีท่ราบโดยเรว็ทีส่ดุและต้องรายงานสาเหตภุายใน 60 วนั

พื้นที่ในความรับผิดชอบของหน่วยจัดการคุณภาพอากาศชายฝั่งทะเล

ทางตอนใต้ (South Coast Air Quality Management District ) มีการประกาศใช้ 

หลกัเกณฑ์ที ่1118 - การควบคมุการปล่อยมลสารจากปล่องเผาก๊าซทิง้ของโรงกลัน่  

(Rule 1118 - Control of Emissions from Refinery Flares) ในปี 2541 ซึ่งบังคับ

ให้โรงกลั่นและโรงงานที่เกี่ยวเนื่องต้องแจ้งข้อมูลลักษณะและปริมาณมลพิษที่ 

เกิดจากการเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่อง (Flare operation) ของตนเองต่อหน่วยงาน

ควบคุม ข้อบังคับนี้ท�าให้เห็นข้อมูลที่แสดงว่าปริมาณสารมลพิษที่ปล่อยจากปล่อง 

เผาก๊าซทิ้งหรือเรียกว่าแฟลร์ (Flare) ในแต่ละปีลดลงตามล�าดับ เนื่องจากโรงงาน

ด�าเนินมาตรการลดการเผาก๊าซทิ้งโดยสมัครใจ อย่างไรก็ดี ในปี 2548 ได้มีข้อ 

แก้ไขหลักเกณฑ์ที่ 1118 (Rule 1118) ซึ่งมีสาระส�าคัญโดยสรุปคือ เพิ่มข้อบังคับ 

ให้มีการเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องเฉพาะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หยุดเดินเครื่อง เริ่ม 

เดินเครื่อง และการด�าเนินการที่จ�าเป็นอื่นๆ เท่านั้นนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  

2550 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังก�าหนดมาตรการให้โรงงานต้องปฏิบัติอีกเช่น

- ตั้ง “สายด่วน” คอยตอบข้อสงสัยของสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องการ 

เผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องตลอด 24 ชั่วโมง 

- ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ต้องเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องซึ่งอยู ่นอกแผน 

ที่ก�าหนดไว้และปล่อยสารมลพิษเกินกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดหรือเผาก๊าซเกินกว่า 

ปริมาณที่ก�าหนด ต้องแจ้งหน่วยงานควบคุมภายใน 1 ชั่วโมง และในกรณีการ 

เผาก๊าซทิ้งที่วางแผนไว้ต้องแจ้งหน่วยงานควบคุมอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเผา

- ต้องลดการปล่อยออกไซด์ของซัลเฟอร์ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
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- บันทึกข้อมูลการปล่อยสารมลพิษและส่งให้หน่วยงานควบคุมเป็น

ประจ�าทุก 3 เดือน 

- จดัท�าแผนลดการเผาก๊าซทิง้ทีป่ลายปล่องเพือ่ให้การปล่อยสารมลพษิ 

ลดลงเหลือตามเป้าหมายและส่งให้หน่วยงานควบคุม

3.2 การควบคุมอุปกรณ์บ�าบัดก๊าซเสีย

นิวเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย  

นิวเซาท์เวลล์มีข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาก๊าซทิ้งที่ 

ปลายปล่องอยู่ในข้อบังคับว่าด้วยการปกป้องสิ่งแวดล้อม (อากาศสะอาด) ปี 2545 

(Protection of the Environment Operations (Clean Air) Regulation 20023  

ซึ่งมีข้อก�าหนดโดยสรุปคือ ก�าหนดเงื่อนไขตัวแปรในการควบคุมการเผาท�าลาย  

ได้แก่ ระยะเวลาเผาไหม้ อุณหภูมิเผาไหม้ และก�าหนดลักษณะของเปลวไฟที่มี 

การเผาไหม้มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะใช้บังคับกับปล่องเผาที่ด�าเนินการตั้งแต่วันที่  

1 กันยายน 2548 เป็นต้นมา 

3.3 การขุดเจาะน�้ามันดิบ

การลดการเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องในวงการขุดเจาะน�้ามันนั้นได้มีการ 

จัดตั้งกลุ่มความร่วมมือระหว่างสาธารณะและภาคเอกชนในการลดการเผาก๊าซทิ้ง 

ระดับโลก หรือเรียกว่า “Global Gas Flaring Reduction Public-Private 

Partnership; GGFR” ขึ้นมาตั้งแต่ปี 25454 ในการประชุมสุดยอดโลกยั่งยืน  

กลุ่มนี้ประกอบด้วยตัวแทนรัฐบาลของประเทศที่ผลิตน�้ามัน บริษัทน�้ามันของ 

รัฐบาลและบริษัทน�้ามันนานาชาติ และได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก  

3 New South Wales Government Legislation, Protection of the Environment 
Operations (Clean Air) Regulation 2002 [online], 26  August  2009, Source http://www.
legislation.nsw.gov.au/viewtop/inforce/subordleg+642+2002+pt.2a-TOP+0+N

4 Global Gas Flaring Reduction Public-Private Partnership[online], 28 August 
2009, Source http://web.worldbank.org/ggfr
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โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอุปสรรคในการลดการเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องด้วยการ 

แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลก การด�าเนินงานที่ส�าคัญของกลุ่มจีจีเอฟอาร์  

(GGFR) ได้แก่ การจัดท�ามาตรฐานสากลส�าหรับการลดการเผาก๊าซทิ้งที่ปลาย 

ปล่องและการระบายก๊าซทิ้งซึ่งเป็นมาตรฐานแบบสมัครใจ

แนวทางในปัจจุบันพบว่า มีการส่งเสริมให้บริษัทน�า้มันน�าก๊าซเหลือทิ้ง 

มาใช้ประโยชน์ทั้งหมดโดยผนวกเข้าเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean 

Development Mechanisms; CDM) เนื่องจากมีการลดการปล่อยก๊าซมีเทน 

สู่บรรยากาศ 

ส�าหรบัตวัอย่างสาระโดยสรปุของกฎหมายควบคมุการเผาก๊าซทิง้ทีป่ลาย 

ปล่องของประเทศที่มีการขุดเจาะน�้ามันดิบปริมาณมากได้แก่

3.3.1 ไนจีเรีย

ไนจีเรียเป็นประเทศที่มีการขุดเจาะน�้ามันดิบมากและประสบกับปัญหา

การเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องที่รุนแรงมาก ไนจีเรียมีกฎหมายควบคุมการเผาก๊าซ 

ทิ้งที่ปลายปล่องตั้งแต่เดือนมกราคม 25275 โดยมีข้อก�าหนดห้ามการเผาก๊าซทิ้ง 

ที่ปลายปล่อง เว้นแต่รัฐมนตรีมีใบรับรองให้เผาได้ ปัจจุบัน (สิงหาคม 2552)  

วุฒิสภาของไนจีเรียได้ผ่านกฎหมาย “การเรียกเก็บเงินจากการเผาก๊าซทิ้งรวมทั้ง

ข้อห้ามและบทลงโทษ” (Gas Flaring (Prohibition and Punishment) Bill) ซึ่งมี

เป้าหมายห้ามการเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องในไนจีเรียภายใน 31 ธันวาคม 25536

5 Friends of the Earth Nigeria, Gas Flaring in Nigeria: A Human Rights,  
Environmental and Economic Monstrosity Section 9 [online], 26 August 2009,  
Source http://www.climatelaw.org/cases/country/nigeria/cases/case-documents/nigeria/
report/section9

6 HIS Global Insight, Nigerian Senate Passes Gas Flaring Bill [online],  
26 August 2009, Source http://www.globalinsight.com/SDA/SDADetail17232.htm 
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3.3.2 คาซัคสถาน

คาซัคสถานเป็นประเทศที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่มีทรัพยากร

ปิโตรเลียมมากที่สุด ในแต่ละปีมีการเผาก๊าซทิ้งจ�านวนมาก รัฐบาลคาซัคสถาน 

จึงได้ออกกฎหมายเพื่อควบคุมผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยนอกจากจะมีกฎหมาย

ปิโตรเลียม (Petroleum Law) ที่ห้ามเผาก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซที่ปนมากับน�้ามัน

ดิบทิ้งที่ปลายปล่องแล้ว รัฐบาลยังมีโปรแกรมที่ส่งเสริมให้บริษัทน�้ามันน�าก๊าซส่วน

นี้ไปใช้ประโยชน์ 100 % ภายในปี 25537 

7 Marat M. Rakhimbergenov, Regulating Flaring and Utilisation of Oil and  
Gas: Experience of Kazakhatan, Presented at Global Forum on Flaring and Venting  
Reduction and Natural Gas Utilisation held on 3 - 5 December 2008  Amsterdam, Neth-
erlands, Downloadable at http://www.globalmethane.org/tools-resources/oilngas_tech-
proceeds.aspx
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ประเทศไทยมีพื้นที่อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีขนาดใหญ่อยู่ในจังหวัด

ระยองซึ่งเป็นผลจากการด�าเนินการแผนพัฒนาชายฝั่งภาคตะวันออกที่เริ่มต้นราว 

2 ทศวรรษที่ผ่านมา 

ปัจจุบันพื้นที่นี้ประกอบไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขนาดใหญ่ถึง  

6 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (รวมทั้งโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. 

และโรงงานระยองโอเลฟินส์ เครือปูนซิเมนต์ไทย ที่อยู่นอกเขตนิคมฯ ด้วย) นิคม

อุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคม

อุตสาหกรรมเอเชีย นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล และเขตประกอบการไออาร์พีซี 

ในพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมดงักล่าวนีม้โีรงงานอตุสาหกรรม ท่าเรอื และบรษิทั

ที่เกี่ยวเนื่องกว่า 140 แห่ง เฉพาะส่วนที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมสามารถแบ่งเป็น 

กลุ่มประเภทอุตสาหกรรมหลักได้ดังนี้ 

• อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะอื่นๆ

• อุตสาหกรรมไฟฟ้า

• อุตสาหกรรมคลังปิโตรเลียม

• อุตสาหกรรมก�าจัดของเสียอันตราย

4ประเทศไทย...วันนี้ 

กับสถานการณ์การเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่อง
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โรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้สร้างปัญหาเดือดร้อนให้ชุมชนรอบข้าง

มาโดยตลอดทั้งปัญหามลพิษอากาศ น�้าเสีย การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย 

การถมทะเล การทะลักเข้ามาท�ามาหากินของแรงงานต่างถิ่นจ�านวนมาก และยังมี

ปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย ปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบด้านลบต่อสภาพแวดล้อม 

สังคม ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน รวมถึงสุขภาพอนามัยของชาวบ้าน นอกจากพบ

สารมลพิษทั่วไปแล้ว ยังมีสารมลพิษที่ส�าคัญได้แก่ สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) 

และโลหะหนัก 

ปัจจบุนัพืน้ทีน่ีไ้ด้รบัการประกาศให้เป็นเขตควบคมุมลพษิ ตามพระราช- 

บัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เมื่อ 30 เมษายน 2552 อันเป็น 

ผลเนือ่งมาจากการฟ้องร้องของประชาชนในพื้นที่

แม้ทีผ่่านมาจะมกีารส�ารวจแหล่งก�าเนดิมลพษิในพืน้ทีก่นัอย่างจรงิจงั แต่

การปล่อยสารมลพิษจากปล่องเผาก๊าซทิ้งก็ยังไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนักเมื่อ

เปรียบเทียบกับการรั่วไหลจากอุปกรณ์ (Fugitive) และการปล่อยจากปล่องระบาย

อากาศเสีย (Emission stack) 

4.1 ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยที่ปลดปล่อยจากปล่องเผาก๊าซทิ้ง

ในช่วงปี 2550 - 2551 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้าง 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดท�าบัญชีการปลดปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหย 

ในพื้นที่มาบตาพุด ซึ่งได้ท�าการส�ารวจแหล่งก�าเนิดและประเมินปริมาณการ 

ปลดปล่อยในโรงงาน 10 แห่ง แหล่งก�าเนิดที่ส�ารวจมีปล่องเผาก๊าซทิ้งรวมอยู่ด้วย 

ผลจากการส�ารวจแสดงใน ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยที่ปลดปล่อยต่อปีของนิคมอุตสาหกรรม

โรงงาน*

ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยที่ปลดปล่อยต่อปี (ตัน)

อุปกรณ์ ปล่องเผา
ก๊าซทิ้ง

ถังเก็บ อื่นๆ รวม

บจก. กรุงเทพ ซินธิติกส์ 0.98 16.77 222.51 127.13 367.38

บจก. บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส 0.53 0.17 13.69 40.46 54.76

บจก. ไทย เอ็ม เอฟ ซี 0.33 0 0.45 0.22 0.71

บจก. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ 3.25 52.54 0 0.93 56.72

บจก. ไซเทค อินดัสตรี (ประเทศไทย) 0.08 0.51 1.02 0.39 2.99

บจก. ศักดิ์ชัยสิทธิ 0.20 0 43.97 23.09 67.27

บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์ 291.24 0 329.34 1113.58 1,734.17

บจก. อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ 31.52 0.60 3.44 15.87 51.44

บจก. อินโดรามา ปิโตรเคม 421.66 0 12.55 261.07 695.28

รวม 328.13 70.59 614.42 1,321.67 2,335.44

* มีข้อมูลเพียง 9 โรงงานอุตสาหกรรม
ที่มา: วราวุธ เสือดี, การจัดท�าบัญชีการปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหย (วีโอซี), (สถาบัน 
สิ่งแวดล้อมไทย, 2550)

จากผลการศึกษาข้างต้นจะเห็นว่า สารมลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยที่

ปลดปล่อยจากปล่องเผาก๊าซทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม 9 แห่งนี้มี 70.59 ตันต่อ

ปี คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3% ของสารอินทรีย์ระเหยที่ปลดปล่อยทั้งหมด

อย่างไรกด็ ีปรมิาณและชนดิสารมลพษิทีป่ลดปล่อยจากปล่องเผาก๊าซทิง้

จะขึน้อยูก่บัประสทิธภิาพในการเผาไหม้ก๊าซทีป่ลายปล่อง จากการทบทวนเอกสาร

พบว่า การประเมินการปลดปล่อยสารมลพิษนั้น ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยเป็น

ค่าที่ได้มาจากเงือ่นไขทีว่่าประสทิธภิาพการเผาท�าลายอยูท่ี ่98 – 99 % ซึง่ในความ

เป็นจริงประสิทธิภาพการเผาไหม้จะต�่ากว่านี้

จนถึงวันนี้ การปล่อยสารมลพิษจากปล่องเผาก๊าซทิ้งยังไม่ได้รับความ

สนใจจากหน่วยงานรัฐของประเทศไทย  

ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงยังไม่มีกฎหมายควบคุมการเผาก๊าซทิ้งที่ 

ปลายปล่องเป็นการเฉพาะ 
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4.2 สถานการณ์การควบคมุสารอนิทรย์ีระเหยง่าย (VOCs) ในพืน้ทีม่าบตาพดุ

ประเดน็ทีเ่กีย่วเนือ่งกนักค็อื เรือ่งของการควบคมุสารอนิทรย์ีระเหยง่าย

ในพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งนี้

จากการเปิดเผยข้อมูลปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่ปนเปื ้อนอยู่

ในบรรยากาศในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดของกลุ่มศึกษาและรณรงค์ 

มลภาวะอุตสาหกรรม กลุ่มกรีนพีชเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และองค์กรโกลบอล 

คอมมนูติีม้อนเิตอร์ (Global Community Monitor) ในช่วงปี 2548 ท�าให้หน่วยงาน

รับผิดชอบคือ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด�าเนินการตรวจสอบการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ 

ผลการตรวจสอบดังกล่าวพบว่า ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

มีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศอยู่จริง 

ล�าดบัที่ ชื่อสารภาษาไทย ชื่อสารภาษาอังกฤษ

1 1,2-ไดคลอโรอีเทน (อีดีซี) 1,2-Dichloroethane (EDC)

2 2-บิวทาโนน (เอ็มอีเค) 
(เมทิลเอทิลคีโตน)

2-Butanone (MEK) (Methyl ethyl ketone)

3 4-เมทิล-2-เพนทาโนน 
(เมทิลไอโซบิวทิลคีโตน)

4-Methyl-2-pentanone (Methyl isobutyl 
ketone)

4 อะซีโตน Acetone

5 เบนซีน Benzene

6 คาร์บอนไดซัลไฟด์ Carbon Disulfide

7 คาร์บอนิลซัลไฟด์ Carbonyl Sulfide

8 คลอโรอีเทน (เอทิลคลอไรด์) Chloroethane (Ethyl chloride)

9 คลอโรฟอร์ม Chloroform

10 เอทิลเบนซีน Ethylbenzene

11 ไฮโดรเจนซัลไฟด์ Hydrogen Sulfide

รายชื่อสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ที่ตรวจพบในบรรยากาศพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในช่วงปี 2548



41ภัยร้าย@ปลายปล่อง

ล�าดบัที่ ชื่อสารภาษาไทย ชื่อสารภาษาอังกฤษ

12 เมทิล เทอร์ท-บิวทิลอีเทอร์ (เอ็มทีบีอี) Methyl tert-Butyl Ether (MTBE)

13 เมทิลีนคลอไรด์ Methylene Chloride

14 เมตา, พารา-ไซลีน m, p-Xylenes

15 ออร์โท-ไซลีน o-Xylene

16 สไตรีน Styrene

17 เตตระคลอโรอีทีน (พีซีอี) 
(เตตระคลอโรเอทิลีน)

Tetrachloroethene (PCE)
(Tetrachloroethylene)

18 โทลูอีน Toluene

19 ไตรคลอโรอีทีน (ทีซีอี) 
(ไตรคลอโรเอทิลีน)

Trichloroethene (TCE) 
(Trichloroethylene)

20 ไวนิลคลอไรด์ Vinyl chloride

21 1,3-บิวทาไดอีน 1,3-Butadiene

22 เอทานอล Ethanol

23 นอร์มัล-เฮกเซน n-Hexane

24 เมทิลีนคลอไรด์ Methylene chloride

ทางกรมควบคุมมลพิษได้จัดท�าและออกประกาศคณะกรรมการสิ่ง- 

แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์

ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี รายละเอียดค่ามาตรฐานของแต่ละ

สารอินทรีย์ระเหยง่าย แสดงดังตารางที่ 2 

นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กรมควบคุมมลพิษได้ตั้งจุดตรวจวัดปริมาณ 

สารอนิทรย์ีระเหยง่ายในบรรยากาศ ในพืน้ทีม่าบตาพดุ จ�านวน 6 แห่ง ได้แก่ สถานี

อนามยัมาบตาพดุ วดัมาบชะลดู โรงเรยีนวดัหนองแฟบ สถานเีมอืงใหม่มาบตาพดุ 

ชุมชนบ้านพลง และศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านตากวน ตั้งแต่เดือนกันยายน  

2549 จนถึงปัจจุบัน เพื่อติดตามและรายงานปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายใน

บรรยากาศ 
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ตารางที่ 2 มาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี

ล�าดับที่ ชนิดของสารอินทรีย์ระเหยง่าย

ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน

(หน่วย: ไมโครกรัม

ต่อลูกบาศก์เมตร, µg/m3)

1 เบนซีน (Benzene) 1.7

2 ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl chloride) 10

3 1,2-ไดคลอโรอีเทน (1,2-Dichloroethane) 0.4

4 ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) 23

5 ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) 22

6 1,2-ไดคลอโรโพรเพน (1,2-Dichloropropane) 4

7 เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene) 200

8 คลอโรฟอร์ม (Chloroform) 0.43

9 1,3-บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene) 0.33

ที่มา: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550) เรื่อง  
ก�าหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย ์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี  
ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2550   

ต่อมากรมควบคุมมลพิษได้ประกาศใช้ประกาศกรมควบคุมมลพิษ  

เรือ่ง ก�าหนดค่าเฝ้าระวงัส�าหรบัสารอนิทรย์ีระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา  

24 ชั่วโมง ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2551 โดยก�าหนดค่าเฝ้าระวังส�าหรับ 

สารอินทรีย์ระเหยง่าย 19 ชนิด ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ค่าเฝ้าระวังส�าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง

ล�าดับที่ สารอินทรีย์ระเหยง่าย
ค่าเฝ้าระวังต้องไม่เกิน 

(หน่วย: µg/m3)

1 อะซิทัลดีไฮด์ (Acetaldehyde) 860

2 อะครอลีน (Acrolein) 0.55

3 อะคริโลไนไตรล์ (Acrylonitrile) 10

4 เบนซีน (Benzene) 7.6

5 เบนซิลคลอไรด์ (Benzyl chloride) 12

6 1,3-บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene) 5.3

7 โบรโมมีเธน (Bromomethane) 190

8 คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (Carbon tetrachloride) 150

9 คลอโรฟอร์ม (Chloroform) 57

10 1,2-ไดโบรโมอีเธน (1,2-Dibromoethane) 370

11 1,4-ไดคลอโรเบนซีน (1,4-Dichlorobenzene) 1100

12 1,2-ไดคลอโรอีเธน (1,2-Dichloroethane) 48

13 ไดคลอโรมีเธน (Dichloromethane) 210

14 1,2-ไดคลอโรโพรเพน (1,2-Dichloropropane) 82

15 1,4-ไดออกเซน (1,4-Dioxane) 860

16 เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene) 400

17  1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน (1,1,2,2-Tetrachloroethane) 83

18 ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) 130

19 ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl chloride) 20

ทีม่า: ประกาศกรมควบคมุมลพษิ เรื่อง ก�าหนดคา่เฝ้าระวงัส�าหรับสารอนิทรยีร์ะเหยง่ายใน

บรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2551 
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จากการรายงานสถานการณ์ปัญหามลพิษสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่

มาบตาพุดของกรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2549 จนถึงปัจจุบัน ผล

การติดตามตรวจสอบปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศของจุดตรวจวัด 

6 แห่ง แสดงดังตารางที่ 4
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จากตารางที ่4 แม้ว่าค่าเฉลีย่ของสารอนิทรย์ีระเหยง่ายในบรรยากาศใน

พืน้ทีม่าบตาพดุ ส่วนใหญ่มค่ีาเฉลีย่ไม่เกนิมาตรฐานทีก่�าหนด ได้แก่ ไวนลิคลอไรด์ 

ไตรคลอโรเอธทิลีน ไดคลอโรมีเทน 1,2-ไดคลอโรโพรเพน เตตระคลอโรเอธทิลีน 

และคลอโรฟอร์ม 

แต่เมื่อพิจารณาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 

30 (พ.ศ. 2552) ที่ก�าหนดให้น�าผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศแบบต่อเนื่อง

ตลอด 24 ชั่วโมงของทุกๆ เดือน (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง) ซึ่งทางกรมควบคุม

มลพิษด�าเนินการเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายเดือนละ 1 ครั้ง ดังนั้นในเวลา 

1 ปี จะได้ค่าปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศจากตัวอย่าง 12 ตัวอย่าง  

แล้วน�ามาหาค่ามัชฌิมเลขคณิต 

และเมื่อค�านึงถึงผลต่อการปกป้องสุขภาพและสภาพแวดล้อมของ

ประชาชน ท�าให้เห็นว่าวิธีการด�าเนินการตรวจวัดดังกล่าว มีข้อที่ควรพิจารณา 

ทบทวน 2 ประการ ดังนี้

1. การเกบ็ตวัอย่างอากาศต่อเนือ่ง 24 ชัว่โมงเดอืนละครัง้หรอือาจกล่าว

ได้ว่าเป็นการตรวจวัดเพียง 12 วันต่อปี (3.3%) การตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์

ระเหยง่ายดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวแทนของปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย 

ที่เกิดขึ้นจริงในบรรยากาศที่มีการปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องตลอด 365 วัน 

2. ค่ามาตรฐานปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศทั่วไปใน  

1 ปีที่ก�าหนดขึ้นนี้มีประโยชน์น้อยหรือแทบไม่มีประโยชน์เลยในการเฝ้าระวังการ 

ปนเป้ือนสารอนิทรย์ีระเหยได้ในบรรยากาศ ทัง้นีน้อกจากจะไม่เป็นตวัแทนปรมิาณ 

ที่เกิดขึ้นจริงแล้วยังต้องรอถึง 1 ปีจึงจะทราบผล และส�าหรับปริมาณสารอินทรีย์

ระเหยง่ายในช่วงเวลา 353 วันที่เหลือยังคงมีปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายใน

บรรยากาศนัน้จะมกีารด�าเนนิการอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิ

ที่มีสารอินทรีย์ระเหยง่ายรั่วไหลหรือเกิดไฟไหม้จะด�าเนินการตรวจวัดปริมาณสาร 

อินทรีย์ระเหยง่ายอย่างไร  
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นอกจากนีแ้ล้วการตรวจวดัปรมิาณสารอนิทรย์ีระเหยง่าย 12 วนั ยงัต้อง 

น�าปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่ตรวจวัดได้มาหา “ค่าเฉลี่ยต่อปีในบรรยากาศ

ทั่วไป” ท�าให้ได้ค่าปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายน้อยกว่าความเป็นจริงที่ชาวบ้าน 

ได้รับในแต่ละวัน ดังนั้นจึงควรมีการพิจารณามาตรฐานในการตรวจวัดให้เหมาะสม 

และเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่มาบตาพุด

อย่างไรก็ตามทางหน่วยงานดูแลรับผิดชอบควรด�าเนินการลดปริมาณ

สารอินทรีย์ระเหยง่ายที่มีค่าเกินมาตรฐานให้มีปริมาณน้อยลง เพื่อป้องกันผล 

กระทบด้านสขุภาพของประชาชนในพืน้ทีม่าบตาพดุ เนือ่งจากสารอนิทรย์ีระเหยง่าย 

ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารก่อมะเร็ง โดยในเบื้องต้นควรด�าเนินการเร่งด่วนกับ

สารเบนซีน 1,2-ไดคลอโรอีเทน  และ 1,3-บิวทาไดอีน ซึ่งเป็นกลุ่มสารที่ตรวจพบ 

ว่าเกินมาตรฐานค่าเฉลี่ยในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 1 ปี 

4.3 การส�ารวจข้อมลูการเผาก๊าซทิง้ทีป่ลายปล่องในพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมปิโตรเคมี

ในจังหวัดระยอง

จังหวัดระยองเป็นพื้นที่ที่มีการด�าเนินกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมจี�านวนมากทีส่ดุในประเทศไทย การประกอบกจิการดงักล่าว 

นี้มีการน�าก๊าซเหลือทิ้งมาเผาที่ปลายปล่องให้เห็นอยู่เป็นประจ�า ดังนั้นมูลนิธิ 

บูรณะนิเวศ (มบน.) จึงได้ส�ารวจสถานการณ์การเผาก๊าซที่ปลายปล่องเบื้องต้นใน

พื้นที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในจังหวัดระยองเพื่อศึกษาถึงลักษณะหรือพฤติกรรม

การเผาก๊าซทิง้ทีป่ลายปล่องทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีจ่งัหวดัระยองว่ามลีกัษณะเป็นอย่างไร  

การด�าเนินการ

การส�ารวจข้อมลูการเผาก๊าซทิง้ทีป่ลายปล่องครัง้นี ้ได้ท�าการส�ารวจทีต่ัง้

และลักษณะของปล่องเผาก๊าซทิ้ง และส�ารวจลักษณะการเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่อง 

ของโรงงานอตุสาหกรรมทีต่ัง้อยู่ในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ นคิมอตุสาหกรรม
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เหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) นคิมอตุสาหกรรมผาแดง นคิมอตุสาหกรรมอาร์ไอ 

แอล เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี และพื้นที่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม 

ได้แก่ บริเวณโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. และโรงงานระยองโอเลฟินส์ โดยนิคม

อุตสาหกรรมเหล่านี้ตั้งอยู่ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง แสดงดังรูปที่ 3 และ 4

การด�าเนินการส�ารวจในพื้นที่แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่  

27 - 28 เมษายน 2552 เป็นการส�ารวจจ�านวน ลักษณะ และจุดที่ตั้งของปล่องเผา 

ก๊าซทิง้ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย และช่วงที ่2 ระหว่างวนัที ่11 - 19 และ 21 - 27 พฤษภาคม 

2552 ท�าการส�ารวจลกัษณะหรอืพฤตกิรรมการเผาก๊าซทิง้ทีป่ลายปล่องของโรงงาน

อุตสาหกรรม โดยการเฝ้าติดตามและบันทึกข้อมูลวันละ 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า 

ช่วงกลางวัน และช่วงเย็น เพื่อตรวจสอบว่ามีการเผาก๊าซทิ้ง (เปลวไฟ) หรือไม่  

ถ้ามีการเผาไหม้เปลวไฟมีขนาดและลักษณะอย่างไร มีควันหรือไม่ 

รูปที่ 3 พื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง
ที่ท�าการส�ารวจการเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องเบื้องต้น
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รูปที่ 4 จุดที่ตั้งปล่องเผาก๊าซทิ้งบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก และนิคมอุตสาหกรรมผาแดง
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ผลการส�ารวจ

จ�านวนและที่ตั้งปล่องเผาก๊าซทิ้ง

จากการส�ารวจปล่องก๊าซเผาทิง้เบือ้งต้นในช่วงที ่1 ระหว่างวนัที ่27 - 28 

เมษายน 2552 ในพื้นที่อุตสาหกรรมเป้าหมายท�าการหาต�าแหน่งที่ตั้งโดยต้อง

ท�าการเปรยีบเทยีบกบัภาพถ่ายดาวเทยีม เนือ่งจากไม่สามารถก�าหนดจดุพกิดัของ

ต�าแหน่งของปล่องเผาก๊าซทิ้ง (Flares) ที่อยู่ภายในบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมได้  

พบว่า มีปล่องเผาก๊าซทิ้งจ�านวน 34 ปล่อง แบ่งเป็น ปล่องเผาก๊าซทิ้งที่อยู่ในเขต 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 18 ปล่อง นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก 

(มาบตาพดุ) 5 ปล่อง นคิมอตุสาหกรรมผาแดง 1 ปล่อง นคิมอตุสาหกรรมอาร์ไอแอล  

1 ปล่อง เขตประกอบการอตุสาหกรรมไออาร์พซี ี4 ปล่อง โรงแยกก๊าซธรรมชาต ิปตท.  

4 ปล่อง และโรงงานระยองโอเลฟินส์ อีก 1 ปล่อง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 รายละเอียดต�าแหน่งที่ตั้งปล่องเผาก๊าซทิ้งที่ส�ารวจพบ

รหัสแผนที่ นิคมอุตสาหกรรม จ�านวนปล่อง รหัสปล่อง รูปที่

8 นอกเขตนิคมฯ 
(โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท.)

4 1, 2, 3, 4 5

8 นอกเขตนิคมฯ 
(โรงงานระยองโอเลฟินส์)

1 5 5

7 มาบตาพุด 4 6,7,8,43 6

6 มาบตาพุด 9 9, 10, 11, 12, 13, 
15, 16, 41, 42

7

5 มาบตาพุด ไม่พบปล่องเผาก๊าซทิ้ง - -

4 มาบตาพุด ไม่พบปล่องเผาก๊าซทิ้ง - -
3 มาบตาพุด 1 18 8
2 มาบตาพุด 1 19 9
1 มาบตาพุด 3 20, 21, 40 10

ผาแดง ผาแดง 1 22* 11
เหมราช เหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) 5 25*, 26*, 27*, 28, 44* 12
ไออาร์พีซี เขตประกอบการไออาร์พีซี 4 29, 30, 31, 32 13
อาร์ไอแอล อาร์ไอแอล 1 33 14

หมายเหตุ  *ปล่องที่ก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง ณ เวลาที่ท�าการส�ารวจ 
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รูปที่ 7 รหัสแผนที่ 6 แสดงจุดที่ตั้ง Flares
รหัสปล่อง 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 41 และ 42
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รูปที่ 8 รหัสแผนที่ 3 แสดงจุดที่ตั้ง Flare รหัสปล่อง 18
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รูปที่ 9 รหัสแผนที่ 2 แสดงจุดที่ตั้ง Flare รหัสปล่อง 19
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รูปที่ 10 จุดที่ตั้ง Flares รหัสปล่อง 20 21 และ 40
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ลักษณะทั่วไปของปล่องเผาก๊าซทิ้ง

จากการส�ารวจลกัษณะปล่องเผาก๊าซทิง้ในช่วงที ่2 ระหว่างวนัที ่11 -  27  

พฤษภาคม 2552 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 

ตะวันออก (มาบตาพุด) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี และพื้นที่นอกนิคมอุตสาหกรรม (โรงแยก 

ก๊าซธรรมชาติของ ปตท. และโรงงานระยองโอเลฟินส์) จ�านวน 34 ปล่อง พบว่า  

ปล่องเผาก๊าซทิ้งส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นแบบปล่องสูง โดยรายละเอียดลักษณะของ

แต่ละปล่อง สามารถสรุปได้ดังนี้

ปล่องรหัสที่ 1

ลักษณะ: เป็นปล่องที่มีความสูงปานกลาง ก่อนถึงปากปล่องมีรูปทรง

คล้ายกระเปาะ มีตะแกรงกลมขนาดเท่ากัน 2 ชั้น และมีท่องอเป็นรูปสี่เหลี่ยม 

ติดอยู่ด้านข้างตะแกรง ปากปล่องมีขนาดกว้างกว่าตัวปล่อง
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ปล่องรหัสที่ 2

ลักษณะ: เป็นปล่องที่มีความสูงปานกลาง ก่อนถึงปากปล่องมีรูปทรง

คล้ายกระเปาะ มีตะแกรงกลมขนาดเท่ากัน 2 ชั้น และมีท่องอเป็นรูปสี่เหลี่ยม 

ติดอยู่ด้านข้างตะแกรง

ปล่องรหัสที่ 3

ลักษณะ: เป็นปล่องที่มีความสูงปานกลาง ช่วงก่อนถึงปากปล่องมีรูป

ทรงคล้ายกระเปาะ มีตะแกรงกลมขนาดเท่ากัน 2 ชั้น และมีท่องอเป็นรูปสี่เหลี่ยม

ติดอยู่ด้านข้างตะแกรง ปากปล่องมีขนาดกว้างกว่าตัวปล่อง
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ปล่องรหัสที่ 4

ลักษณะ: เป็นปล่องที่มีความสูงปานกลาง มี 3 ปล่องเรียงติดกัน ปล่อง

กลางมีปากขนาดเล็กกว่าปล่องอื่น สังเกตได้ง่ายเพราะมีเพียงจุดเดียวที่ลงส�ารวจ

ปล่องรหัสที่ 5

ลกัษณะ: เป็นปล่องทีม่คีวามสงูมาก มโีครงเหลก็ล้อมรอบ ฐานโครงเหลก็ 

มขีนาดใหญ่และเรยีวเลก็ลงตามความสงูของปล่องก่อนถงึช่วงปลายมตีะแกรงกลม 

1 ชั้น ปากปล่องมีขนาดกว้างกว่าตัวปล่อง
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ปล่องรหัสที่ 6

ลักษณะ: เป็นปล่องคู่ที่มีความสูงมาก

ปล่องรหัสที่ 7

ลกัษณะ: เป็นปล่องคูม่คีวามสงูปานกลาง ปล่องหนึง่เตีย้อกีปล่องหนึง่สงู 

(แต่จากรปูนีม้องเหน็เพยีงปล่องเดยีว เนือ่งจากภาพปล่องซ้อนกนัอยูจ่งึมองไม่เหน็) 

ลกัษณะช่วงปลายก่อนถงึปากปล่องมตีะแกรงกลม 1 ชัน้ มลีวดสลงิ 3 เส้น 

ยึดปล่องไว้ และมีท่อรูปคล้ายตัว S ยึดอยู่ใต้ตะแกรงกลม ปากปล่องมีขนาดกว้าง

กว่าตัวปล่อง
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ปล่องรหัสที่ 8

ลกัษณะ: เป็นปล่องทีม่คีวามสงูปานกลาง ช่วงโคนปล่องมฐีานโครงเหลก็

ขนาดใหญ่และมขีนาดเรยีวเลก็ลงตามความสงูของปล่อง ก่อนถงึปากปล่องมท่ีอยืน่

สูงขึ้นไปจากโครงเหล็กประมาณ 1 - 2 เมตร

ปล่องรหัสที่ 9

ลักษณะ: เป็นปล่องที่มีความสูงปานกลาง ช่วงปลายก่อนถึงปากปล่อง

มีตะแกรงกลม 1 ชั้น มีเส้นท่อขดเป็นรูปสี่เหลี่ยมติดด้านข้างใต้ตะแกรง มีการยึด

ปล่องด้วยลวดสลิง 3 เส้น
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ปล่องรหัสที่ 10

ลกัษณะ: เป็นปล่องทีม่คีวามสงูปานกลาง มตีะแกรงตดิอยู่ใกล้ปากปล่อง 

ก่อนถึงปากปล่องมีทรงคล้ายกระเปาะและมีตะแกรงกลม 1 ชั้นติดอยู่ มีท่องอเป็น

ทรงสี่เหลี่ยมติดด้านข้างใต้ตะแกรง

ปล่องรหัสที่ 11

ลักษณะ: เป็นปล่องที่มีความสูงปานกลาง ก่อนถึงปากปล่องมีตะแกรง

กลม 2 ชั้น
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ปล่องรหัสที่ 12

ลกัษณะ: เป็นปล่องทีม่คีวามสงูปานกลาง ช่วงก่อนถงึปากปล่องมตีะแกรง 

กลมขนาดเท่ากัน 2 ชั้น มีลวดสลิงยึดตัวปล่องไว้

ปล่องรหัสที่ 13

ลักษณะ: เป็นปล่องคู่ที่มีความสูงมาก ยึดด้วยโครงเหล็กตลอดความสูง

ของปล่อง 
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ปล่องรหัสที่ 15

ลกัษณะ: เป็นปล่องทีม่คีวามสงูปานกลาง ก่อนถงึปากปล่องมทีรงคล้าย

กระเปาะ มีตะแกรงกลมขนาดเท่ากัน 2 ชั้น และยึดตัวปล่องด้วยลวดสลิง

ปล่องรหัสที่ 16

ลักษณะ: เป็นปล่องที่มีความสูงปานกลาง ก่อนถึงปากปล่องมีตะแกรง

กลม 2 ชั้น และยึดตัวปล่องด้วยลวดสลิง
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ปล่องรหัสที่ 18

ลักษณะ: เป็นปล่องที่มีความสูงปานกลาง ช่วงก่อนถึงปากปล่องมีทรง

คล้ายกระเปาะ มีตะแกรงกลม 2 ชั้น มีเส้นท่องอยึดติดอยู่ ใช้ลวดสลิงเป็นตัว 

ยึดปล่อง

ปล่องรหัสที่ 19

ลกัษณะ: เป็นปล่องทีม่คีวามสงูไม่มาก ปลายปล่องมทีรงคล้ายกระเปาะ 

มีตะแกรงกลมติดอยู่ 2 ชั้น ตะแกรงล่างเล็กกว่าที่ตะแกรงบน
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ปล่องรหัสที่ 20

ลักษณะ: เป็นปล่องที่มีความสูงมาก เรียงต่อกัน 3 ปล่อง ปล่องริมสุด 

อันหนึ่งมีขนาดเล็กกว่าอีก 2 ปล่อง ยึดช่วงกลางของตัวปล่องด้วยโครงเหล็ก

ปล่องรหัสที่ 21

ลักษณะ: เป็นปล่องที่มีความสูงไม่มาก ช่วงก่อนถึงปากปล่องมีตะแกรง

กลมสีเหลืองติดตั้ง 1 ชั้น
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ปล่องรหัสที่ 28

ลกัษณะ: เป็นปล่องทีม่คีวามสงูปานกลาง มโีครงเหลก็ยดึตลอดความสงู

ของปล่อง ปากปล่องกว้างกว่าตัวปล่อง

ปล่องรหัสที่ 29

ลักษณะ: เป็นปล่องขนาดใหญ่ 4 ปล่องที่มีความสูงมาก ยึดอยู่ด้วยกัน

ด้วยโครงเหล็กสีขาวสลับแดง
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ปล่องรหัสที่ 30

ลักษณะ: เป็นปล่องขนาดใหญ่ 3 ปล่องที่มีความสูงมาก ยึดอยู่ด้วยกัน

ด้วยโครงเหล็กสีขาวสลับแดง

ปล่องรหัสที่ 31

ลกัษณะ: เป็นปล่องทีม่คีวามสงูมาก ม ี2 ปล่อง ขนาดเลก็และขนาดใหญ่  

ยึดด้วยโครงเหล็กตลอดความสูงของปล่อง ก่อนถึงปากปล่องมีตะแกรงกลมติดอยู่
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ปล่องรหัสที่ 33

ลักษณะ: เป็นปล่องสูงที่มีความสูงมาก ยึดด้วยโครงเหล็ก ก่อนถึงปาก

ปล่องมีทรงคล้ายกระเปาะ

ปล่องรหัสที่ 40

ลกัษณะ: เป็นปล่องทีม่คีวามสงูไม่มาก ก่อนถงึปากปล่องมตีะแกรงกลม 

1 ชั้น
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ปล่องรหัสที่ 41

ลกัษณะ: เป็นปล่องทีม่คีวามสงูปานกลาง ก่อนถงึปากปล่องมทีรงคล้าย

กระเปาะ มีตะแกรงกลมติด 2 ชั้น ตะแกรงล่างเล็กกว่าตะแกรงบน มีเส้นท่องอเป็น

รูปสี่เหลี่ยมติดด้านข้างปล่อง

 

ปล่องรหัสที่ 42

ลกัษณะ: เป็นปล่องทีม่คีวามสงูไม่มาก ก่อนถงึปากปล่องมตีะแกรงกลม 

1 ชั้น
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ปล่องรหัสที่ 43

ลกัษณะ: เป็นปล่องทีม่คีวามสงูไม่มาก ปลายปล่องมทีรงคล้ายกระเปาะ 

และมีตะแกรงกลมติด 1 ชั้น 

ปล่องรหัสที่ 44

ลกัษณะ: เป็นปล่องทีม่คีวามสงูปานกลาง  มโีครงเหลก็สามเหลีย่มจากฐาน

ล่างยึดติดขึ้นทางด้านข้างปล่อง มีเส้นทองอเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นช่วงๆ อยู่ด้านข้าง  

ปากปล่องกว้างกว่าตัวปล่อง
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การสังเกตการเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่อง

จากการส�ารวจการเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องระหว่างที่ท�าการส�ารวจ

ข้อมูลทั้งช่วงที่ 1 ที่เป็นการส�ารวจจุดที่ตั้งปล่องและช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 27  

พฤษภาคม 2552 รวมเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ในการส�ารวจลักษณะหรือพฤติกรรม

ในช่วงที่ท�าการส�ารวจเป็นช่วงที่มีฝนตกอยู่เรื่อยๆ ลักษณะอากาศร้อนชื้นมีเมฆ 

มาก ในการส�ารวจอาสาสมัครจะเข้าไปสังเกตแต่ละปล่อง 3 ครั้งในหนึ่งวัน คือ  

เช้า กลางวัน และเย็น ปล่องเผาก๊าซทิ้งที่ท�าการติดตามการเผาก๊าซทิ้งมีจ�านวน 

รวม 29 ปล่อง ไม่รวมปล่องรหัสที่ 22, 25, 26 และ 27 ที่ก�าลังก่อสร้าง (ข้อสังเกต 

คือ: ปล่องรหัสที่ 44 ซึ่งอยู่ในโรงงานที่ก�าลังก่อสร้างอยู่ แต่พบว่ามีการเผาก๊าซทิ้ง 

แล้ว) และปล่องรหัสที่ 32 ที่ตั้งอยู่ในเขตไออาร์พีซีฝั่งเหนือถนนสุขุมวิทซึ่งไม่ 

สะดวกในการติดตาม ในส่วนปล่องที่ท�าการติดตามการเผาก๊าซทิ้ง 29 ปล่องนั้น 

มปีล่องทีอ่ยู่ในเขตไออาร์พซีฝ่ัีงใต้ถนนสขุมุวทิ (ตดิทะเล) 3 ปล่องได้แก่ ปล่องรหสั 

ที่ 29, 30 และ 31 รวมอยู่ด้วย แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ค่อนข้างห่างจากบริเวณนิคม 

อุตสาหกรรมมาบตาพุด การติดตาม 3 ปล่องนี้จึงติดตามเพียงวันละครั้งเท่านั้น  

ผลการส�ารวจในแง่ของความถี่รวมทั้งลักษณะเปลวไฟและควันที่ปล่อย

ออกจากปล่องเผาก๊าซทิ้งมีรายละเอียดดังนี้

•	 ความถี่ของการเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่อง

ในช่วงที่ท�าการส�ารวจพบว่า ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและ 

นิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียงซึ่งมีปล่องเผาก๊าซทิ้งที่ติดตามวันละ 3 ครั้งทั้งหมด 

26 ปล่อง (ไม่รวม 3 ปล่องที่ตั้งอยู่ในเขตประกอบอุตสาหกรรมไออาร์พีซี) มี

การเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องในหลายปล่องด้วยกัน ปล่องเผาก๊าซทิ้งที่พบว่า 

มีการเผาก๊าซทิ้งเกือบทั้ง 3 ครั้งในแต่ละวันและทุกวัน (16 วัน) ที่เข้าไปส�ารวจ 

มีอยู่ 9 ปล่อง คิดเป็นสัดส่วน 34.6% ของปล่องทั้งหมด 26 ปล่องที่เข้าสังเกต 

วันละ 3 ครั้ง (รูปที่ 15) ปล่องเผาก๊าซทิ้งทั้ง 9 ปล่องแบ่งเป็น ปล่องที่ตั้งอยู่ใน 

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 6 ปล่องได้แก่ ปล่องรหัสที่ 6, 9, 11, 13, 15 และ 19  
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ส่วนอีก 3 ปล่องตั้งอยู่นอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมได้แก่ ปล่องรหัสที่ 2, 3 และ 4  

โดยพบว่าเปลวไฟที่เกิดขึ้นของทั้ง 9 ปล่องส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก

รูปที่ 15 จ�านวนปล่องที่มีการเผาก๊าซทิ้งแบ่งตามความถี่ที่พบ                                           
เฉพาะในเขตมาบตาพุด (ส�ารวจ 3 ครั้งต่อวัน)

ส่วนปล่องเผาก๊าซทิ้งที่ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี

ซึ่งมี 3 ปล่องได้แก่ ปล่องรหัสที่ 29 30 และ 31 จากการเข้าไปสังเกตวันละครั้ง 

พบว่า ปล่องรหัสที่ 30 มีการเผาก๊าซทิ้งถี่ที่สุดคือ 14 ครั้ง รองลงมาคือปล่องรหัส

ที่ 29 และ 31 ซึ่งมีความถี่การเผาก๊าซทิ้ง 13 และ 4 ครั้ง เปลวไฟที่สังเกตเห็น 

ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กถึงปานกลาง 

•	 เปลวไฟขนาดกลางและใหญ่

ในช่วงทีท่�าการส�ารวจพบเปลวไฟขนาดใหญ่เกดิขึน้ไม่บ่อยนกั โดยปล่อง

เผาก๊าซทิง้ทีพ่บเปลวไฟขนาดใหญ่ม ี11 ปล่องดงันี ้ปล่องรหสัที ่1 พบ 1 ครัง้ ปล่อง

รหัสที่ 2 พบ 1 ครั้ง ปล่องรหัสที่ 3 พบ 7 ครั้ง ปล่องรหัสที่ 4 พบ 2 ครั้ง ปล่อง

รหัสที่ 13 พบ 6 ครั้ง ปล่องรหัสที่ 15 พบ 18 ครั้ง ปล่องรหัสที่ 16 พบ 5 ครั้ง 

2 - 3 ครั้ง/วัน 

16 วัน

2 - 3 ครั้ง/วัน 

10 - 15 วัน

2 - 3 ครั้ง/วัน 

5 - 9 วัน

2 - 3 ครั้ง/วัน 

1 -  4 วัน

2 - 3 ครั้ง/วัน 

0 วัน

9 ปล่อง 

34.6%

4 ปล่อง 

15.4%

3 ปล่อง 

11.5%

8 ปล่อง 

30.8%

2 ปล่อง 

7.7%

26 ปล่อง
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ปล่องรหัสที่ 41 พบ 3 ครั้ง ปล่องรหัสที่ 29 พบ 1 ครั้ง ปล่องรหัสที่ 30 พบ 3 ครั้ง 

และปล่องรหัสที่ 33 พบ 4 ครั้ง ทั้งนี้ ตัวอย่างลักษณะเปลวไฟขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้น 

ที่สามารถแสดงไว้ในรูปที่ 16 ซึ่งเป็นรูปที่ปรากฏจริงของปล่องรหัสที่ 3 ที่อยู่นอก 

เขตนิคมอุตสาหกรรม (โรงแยกก๊าซธรรมชาติปตท.)

รูปที่ 16 เปลวไฟขนาดใหญ่ของปล่องรหัสที่ 3 

ถ่ายเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 เวลา 15.14 น.

นอกจากนี้ ในช่วงที่ส�ารวจพื้นที่เบื้องต้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 

เวลาประมาณ 20.30 น. พบปล่องรหัสที่ 20 ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ก�าลังเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องโดยเกิดเปลวไฟขนาดใหญ่แสงวาบเป็นระยะๆ และมี 

เสียงดังมาก ดังรูปที่ 17
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รูปที่ 17 เปลวไฟขนาดใหญ่จากปล่องรหัสที่ 20 

ถ่ายเมื่อวันที่ 27 เม.ย.52 เวลา 20.30 น.

•	 การเกิดเปลวไฟลุกวาบเป็นช่วงๆ 

นอกจากนี้ยังพบเปลวไฟลักษณะลุกวาบเป็นช่วงๆ เกิดขึ้นที่ปล่องเผา

ก๊าซทิ้ง 10 ปล่องด้วยกันคือ ปล่องรหัสที่ 6 พบ 1 ครั้ง ปล่องรหัสที่ 8 พบ 1 ครั้ง 

ปล่องรหัสที่ 9 พบ 6 ครั้ง ปล่องรหัสที่ 15 พบ 2 ครั้ง ปล่องรหัสที่ 16 พบ 1 ครั้ง 

ปล่องรหัสที่ 19 พบ 2 ครั้ง ปล่องที่ 20 พบ 1 ครั้ง ปล่องรหัสที่ 30 พบ 5 ครั้ง 

ปล่องรหัสที่ 33 พบ 3 ครั้ง และปล่องรหัสที่ 44 พบ 1 ครั้ง 
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•	 การเกิดเปลวไฟพร้อมควันด�า

ในบรรดาปล่องที่มีการเผาก๊าซทิ้งพบว่ามี 9 ปล่องที่มักจะปล่อยควันด�า

ออกมาด้วย คือปล่องรหัสที่ 2, 3, 4, 11, 15, 16, 29, 30 และ 41 โดยควันด�าที่ 

เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก มีบางครั้งที่มีควันด�าพวยพุ่งมากๆ แต่ลักษณะเช่นนี้

จะเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น

นอกจากนี้ ในช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 ก่อนเริ่มสังเกตการเผา 

ทีมงานพบว่ามีการเผาก๊าซทิ้งแล้วเกิดควันสีด�าขนาดใหญ่เกิดขึ้นจากปล่องรหัส

ที่ 7 ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นระยะเวลานับจากที่เห็นจนควันด�า 

เริ่มหายไปประมาณ 10 นาที (13.28 - 13.38 น.)  ภาพถ่ายเหตุการณ์แสดงในรูป

ที่ 18

รูปที่ 18 เปลวไฟและควันที่เกิดขึ้นจากการเผาก๊าซทิ้งของปล่องรหัสที่ 7 
ถ่ายเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 52 
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•	 การเกิดควันโดยไม่มีเปลวไฟ

ในการสงัเกตการเผาก๊าซทิง้ทีป่ลายปล่องครัง้นี ้พบปล่องทีป่ล่อยเฉพาะ

ควันออกมาโดยไม่มีเปลวไฟจ�านวน 5 ปล่องได้แก่ ปล่องรหัสที่ 7 8 10 33 และ 42 

โดยปล่องรหัสที่ 10 เป็นปล่องที่ปล่อยเฉพาะควันออกมาถี่ที่สุดคือ วันละ 3 ครั้ง  

รวม 11 วัน รูปที่ 19 แสดงลักษณะควันที่ปล่อยออกจากปล่องรหัสที่ 10

รูปที่ 19. เปลวไฟและควันที่เกิดขึ้นจากการเผาก๊าซทิ้งของปล่องรหัสที่ 10 

ถ่ายเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 52 

   

สภาพอากาศโดยทั่วไปในช่วงท�าการส�ารวจ

จากข้อมูลสภาพอากาศ ณ สถานีอากาศเกษตร ต�าบลห้วยโป่ง  

อ�าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง  ระหว่างวนัที ่11 - 27 พฤษภาคม 2552 พบว่า อณุหภมูิ 

อยู่ในช่วง 23.5 - 35.5 องศาเซลเซยีส จดัเป็นอากาศร้อน ความเรว็ลมต�่า ช่วงวนัที่  

11 - 15 พฤษภาคม 2552 มีปริมาณน�้าฝนอยู่ในเกณฑ์ ฝนปานกลางถึงฝนหนัก 

ทิศทางลมส่วนใหญ่มาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และในช่วงวันที่ 16 - 27 

พฤษภาคม 2552 มีปริมาณน�้าฝนอยู่ในเกณฑ์ไม่มีฝนถึงฝนเล็กน้อย ทิศทาง 

ลมส่วนใหญ่มาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส�าหรับรายละเอียดแสดงอุณหภูมิ 

ทิศทางลม ความเร็วลม และปริมาณน�้าฝนในแต่ละวัน แสดงดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 รายละเอียดแสดงสภาพอากาศ 
ณ สถานีตรวจวัดอากาศเกษตรห้วยโป่ง จังหวัดระยอง

วันเดือนปี

อุณหภูมิ 

(องศาเซลเซียส)
ลมสูงสุด

ปริมาณน�้าฝน

(มิลลิเมตร)

สูงสุด ต�่าสุด ทิศ
ความเร็ว

(กม./ชม)
เวลา 24 ชม.

11 พฤษภาคม 2552 32.2 24.1 NNW 12.97 16.20 น. 59.8
12 พฤษภาคม 2552 32.5 24.0 SSW 12.97 10.10 น. 20.8
13 พฤษภาคม 2552 30.4 23.5 E 14.83 19.20 น. 47.4
14 พฤษภาคม 2552 27.0 23.5 ESE 12.97 10.10 น. 32.5
15 พฤษภาคม 2552 28.5 24.0 SE 9.27 16.00 น. 16.5
16 พฤษภาคม 2552 33.2 25.0 SE 9.27 10.30 น. 0.4
17 พฤษภาคม 2552 34.1 24.8 SE 11.12 15.00 น. 1.3
18 พฤษภาคม 2552 31.5 25.1 WSW 12.97 19.30 น. ไม่มีฝน
19 พฤษภาคม 2552 33.2 25.0 WSW 12.97 12.30 น. 13.2
20 พฤษภาคม 2552 34.2 25.5 WSW 12.97 13.20 น. ไม่มีฝน
21 พฤษภาคม 2552 34.6 25.0 WSW 12.97 12.20 น. 0.2
22 พฤษภาคม 2552 34.3 27.0 SW 33.36 18.00 น. 0.9
23 พฤษภาคม 2552 34.8 25.2 W 22.24 7:40 น. ไม่มีฝน
24 พฤษภาคม 2552 33.6 26.5 W 31.51 12.30 น. ไม่มีฝน
25 พฤษภาคม 2552 35.5 27.8 SSW 9.27 13.30 น. ฝนเล็กน้อย
26 พฤษภาคม 2552 34.4 25.0 SSW 12.97 12.30 น. 5.5
27 พฤษภาคม 2552 34.3 24.2 SSW 12.97 12.30 น. 14.9

ทีม่า: กรมอตุนุยิมวทิยา, สรปุลกัษณะอากาศรายวนั [ออนไลน์], 27 พฤษภาคม 2552, แหล่ง
ที่มา http://www.tmd.go.th/climate/climate.php  

สรุปผลการส�ารวจ

ผลจากการส�ารวจการเผาก๊าซทิง้ทีป่ลายปล่องในพืน้ทีน่คิมอตุสาหกรรม

มาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถสรุปได้ดังนี้

1. มีการเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องตลอดเวลา

การเผาก๊าซทิง้ทีป่ลายปล่องนัน้ โดยปกตคิวรจะเกดิขึน้ใน 2 สถานการณ์

คือ 1) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อุปกรณ์ช�ารุด ไฟฟ้าขัดข้อง หรือเหตุฉุกเฉินอื่น 
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ที่นอกเหนือการควบคุม ท�าให้ต้องมีการระบายก๊าซอัดความดันที่อยู ่ในระบบ 

ออกสู่บรรยากาศโดยผ่านปล่องเผาก๊าซทิ้ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยจากก๊าซอัด 

ความดันที่อาจระเบิดได้ และ 2) กรณีเริ่มเดินเครื่อง (Startup) หรือหยุดเดินเครื่อง 

(Shutdown) ซึ่งอาจมีก๊าซในกระบวนการผลิตที่ไม่สามารถดึงกลับเข้าในระบบได้ 

จ�าเป็นต้องเผาทิง้ ในกรณหีลงันีท้างโรงงานอตุสาหกรรมสามารถวางแผนปฏบิตักิาร 

ได้ ส่วนกรณีแรกนั้นไม่สามารถก�าหนดได้

ดงันัน้ การเผาก๊าซทิง้ทีป่ลายปล่องทีพ่บว่า มแีนวโน้มเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง 

อย่างน้อยใน 9 ปล่องเผาที่พบเปลวไฟเกือบทุกครั้งที่เข้าสังเกต (วันละ 3 ครั้ง รวม  

16 วนั) สามารถดูได้จากรปูที ่15 แสดงให้เหน็ว่ามคีวามผดิปกตเิกดิขึน้ในกระบวนการ 

ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ท�าให้ปล่องเผาก๊าซนั้นๆ ต้องเผาก๊าซส่วนเกินทิ้ง

ตลอดเวลา แม้จะมีปริมาณไม่มากนักก็ตาม ดังจะเห็นได้จากเปลวไฟที่มีขนาดเล็ก

ถึงปานกลาง 

2. ประสิทธิภาพการเผาไหม้ต�่ากว่าค่าที่ควรควบคุมได้

การเผาไหม้ก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องควรมีประสิทธิภาพการท�าลายสาร

มลพิษ 98 - 99% ค่าประสิทธิภาพในการท�าลาย 98 - 99% เป็นค่าที่ได้จากการ 

ศึกษาการปลดปล่อยสารมลพิษจากปล่องเผาก๊าซทิ้งเมื่อปี 2526 โดยองค์กร 

พิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (USEPA) และมีข้อสรุปว่าถ้าควบคุมปัจจัย 

(ค่าความร้อนของก๊าซทิ้งและความเร็วก๊าซที่ผ่านปากปล่อง) ได้เหมาะสมแล้วการ

เผาไหม้ก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องจะมีประสิทธิภาพสูงถึง 98 - 99 % ผลการศึกษาได้รับ 

การน�าไปประยกุต์เป็นมาตรการควบคมุการเผาก๊าซทิง้ทีป่ลายปล่องอย่างกว้างขวาง 

รวมทั้งก�าหนดค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยสารมลพิษ (Emission Factor) ในการ

ค�านวณการปล่อยสารมลพิษ

ในกรณีที่การเผาไหม้มีประสิทธิภาพสูงกว่า 98% หรือเผาไหม้อย่าง

สมบูรณ์ องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาก�าหนดว่า จะต้องมีเปลวไฟ

ปรากฏตลอดเวลาและต้องไม่มีควัน ยกเว้นบางช่วงให้มีควันรวมกันได้ไม่เกินกว่า  
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5 นาทีในระยะเวลา 2 ชั่วโมงติดต่อกัน และว่าหากมีควันเกิดขึ้นแสดงว่า 

ประสิทธิภาพการเผาไหม้ลดต�่าลงไปมาก อย่างไรก็ดี ในความเป็นจริงแล้วการ

เผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องที่ประสิทธิภาพการเผาท�าลาย 98 - 99% นั้นเกิดขึ้นได้ 

ยากมากเนือ่งจากมปัีจจยัภายนอกรบกวน เช่น ความเรว็ลม1  ซึง่มกีารศกึษาทีบ่อก

ว่าถ้าความเรว็ลมเพิม่ขึน้จาก 1 เมตรต่อวนิาท ีเป็น 6 เมตรต่อวนิาท ีประสทิธภิาพ

การเผาไหม้จะลดลงอย่างรวดเร็ว และที่ความเร็วลมมากกว่า 6 เมตรต่อวินาที 

ประสิทธิภาพการเผาไหม้จะลดลงไปประมาณ 10 - 15% ความเร็วลมสูงสุดในพื้นที่ 

มาบตาพุดในช่วงที่ส�ารวจข้อมูลมีค่าอยู่ในช่วง 2.5 - 9.2 เมตรต่อวินาที และค่า 

เฉลี่ยของความเร็วลมเท่ากับ 4.2 เมตรต่อวินาที

ดังนั้น จากการสังเกตปล่องเผาก๊าซทิ้งและพบว่ามีกลุ่มควันเกิดขึ้นด้วย

ทั้งที่มีเปลวไฟและไม่มีเปลวไฟ แสดงให้เห็นว่า การเผาไหม้ของปล่องเผาก๊าซทิ้ง 

มีประสิทธิภาพการท�างานต�่ากว่า 98% ซึ่งส่งผลให้มีการปลดปล่อยสารมลพิษ

เพิ่มมากขึ้นจากค่าที่ประมาณการโดยค�านวณจากค่าสัมประสิทธิ์ที่ก�าหนดบนฐาน

ประสิทธิภาพการเผาท�าลาย 98 -  99% รวมทั้งจ�านวนชนิดสารมลพิษก็อาจเพิ่ม 

มากขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยที่ปล่อยจากปล่องเผาก๊าซทิ้ง

ของ 9 โรงงานที่ได้ประมาณการไว้ในการศกึษาทีด่�าเนนิการโดยสถาบนัสิง่แวดล้อม

ไทยว่ามีค่าเท่ากับ 70.59 ตันต่อปี ถ้าประสิทธิภาพการเผาไหม้ลดลงเหลือ 90% 

ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยที่ปล่อยจะเพิ่มขึ้นเป็น 705.9 ตันต่อปี หรือเพิ่มขึ้น  

10 เท่า

1Environmental Integrity Project, Smoking Guns : Smoking Flares and 
Uncounted Emissions from Refineries and Chemical Plants in Port Arthur, Texas (November 
2002), page 7
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สู่ข้อเสนอ 3 ประการ

เพื่อสกัดกั้นมหันตภัยมลพิษจาก “ปลายปล่อง”

จากข้อสรุปที่ได้จากการส�ารวจข้อมูลการเผาก๊าซทิ้งที่ปลาย

ปล่องในพื้นที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและใกล้เคียงดัง

กล่าวข้างต้น คณะผู้จัดท�ามีข้อเสนอแนะเพื่อการปกป้องสุขภาพ

อนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบควรก�าหนดมาตรการ

ควบคุมให้มีการเผาก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องเฉพาะในกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน เริ่มเดินเครื่อง หรือหยุดเดินเครื่อง เท่านั้น 

2. ก�าหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมต้องรายงานข้อมูลการเผา

ก๊าซทิ้งที่ปลายปล่องต่อหน่วยงานรับผิดชอบ 

3. ให้ประชาชนสามารถเข้าถงึข้อมลูการปล่อยสารมลพษิจาก

ปล่องเผาก๊าซทิง้และมส่ีวนร่วมในการตดิตามเฝ้าระวงัการเผาก๊าซทิง้

ที่ปลายปล่องของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
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