พืน้ ที่ปนเปื ้ อนสารปรอทของประเทศไทย
แหล่ งโรงไฟฟ้าถ่ านหินและโรงผลิตเยื่อกระดาษ ตําบลท่ าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
รายงานการศึกษาในโครงการรณรงค์ เพื อ่ อนาคตอันปลอดสารปรอท เครื อข่ายระหว่างประเทศว่าด้วยการกํ าจัด
สารพิ ษตกค้างยาวนานในสิ่ งแวดล้อม (International POPs Elimination Network - IPEN)
โดย มู ล นิ ธิ บู ร ณะนิ เ วศ (ประเทศไทย) สมาคมอาร์ นิ ก า (สาธารณรัฐ เช็ ก ) และคณะทํ า งานด้า นโลหะหนัก
เครื อข่ายระหว่างประเทศว่าด้วยการกํ าจัดสารพิ ษตกค้างยาวนานในสิ่ งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร – 3 มกราคม 2556
บทนํา
เมื่อพ.ศ. 2552 สภาผู้บริ หาร โครงการสิ่งแวดล้ อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP GC) ได้ มีมติพฒ
ั นา
มาตรการทางกฎหมายระดับโลกว่าด้ วยสารปรอท เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้ อม (UNEP GC25/5)
โดยสภาฯ เล็งเห็ น ว่า สารปรอทเป็ นประเด็น ที่ น่ า ห่ว งใยสํ า หรั บ สัง คมโลกเนื่ อ งจากเป็ นสารที่ แ พร่ ก ระจายได้
กว้ างไกล ตกค้ างยาวนานในสิ่งแวดล้ อม สามารถสะสมในห่วงโซ่อาหาร และเป็ นพิษ ทั้งนี ้ ข้ อสรุปดังกล่าวอยู่บน
ตั้งอยู่บนฐานของผลการศึกษาประเมินสถานการณ์สารปรอทระดับโลกเมื่อ พ.ศ. 2545 โดยโครงการสิ่งแวดล้ อม
แห่งสหประชาชาติ ซึ่งชี ้ว่าปลาทัว่ โลกมีสารปรอทปนเปื อ้ นในปริ มาณที่ก่อผลเสียต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต (UNEP
2002) ทั้งนี ้ การตรวจวิเคราะห์เส้ นผมเพื่อประมาณระดับสารปรอทอินทรี ย์ (เมทิลเมอร์ คิวรี่ )ที่สะสมในร่ างกาย
มนุษย์ถือเป็ นวิธีที่ได้ รับการยอมรับว่าเชื่อถือได้ และการได้ รับสารปรอทอินทรี ย์ (เมทิลเมอร์ คิวรี่ )ส่วนใหญ่มาจาก
การบริ โภคปลา (Grandjean, Weihe et al. 1998); (Harada, Nakachi et al. 1999); (Knobeloch, Gliori et al.
2007); (Myers, Davidson et al. 2000)
รายงานฉบับนี ้มุ่งเน้ นศึกษาพื ้นที่โรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษในตําบลท่าตูม ซึง่
เป็ นพื ้นที่อุตสาหกรรมใหญ่ที่สดุ ของจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ห่างจากกรุ งเทพมหานคร 120 กิโลเมตรมาทาง
ตะวันออกกึ่งตะวันออกเฉี ยงเหนือ และห่างจากแม่นํ ้าปราจีนบุรี 5.5 กิโลเมตรมาทางทิศใต้ โดยในถ่านหินมี
ส่วนประกอบของสารปรอทและจะแพร่ กระจายสู่สิ่งแวดล้ อมเมื่อถูกเผาไหม้ ซึ่งการแพร่ กระจายทางอากาศจาก
โรงไฟฟ้าซึง่ มีระบบควบคุมตํ่าสามารถก่อให้ เกิดการปลดปล่อยสารปรอทจํานวนมาก และจะตกสูพ่ ื ้นดินในพื ้นที่ใต้
ลมของโรงไฟฟ้า นอกจากนี ้ สารปรอทในเถ้ าลอยที่ถูกดักจับโดยเครื่ องมื อควบคุมมลพิษทางอากาศแล้ วก็ยัง
สามารถถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้ อมได้ อีกในภายหลัง ขณะที่โรงผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษคืออีกแหล่งกําเนิด
ของสารปรอท เนื่องจากมีกระบวนการเติมสารฟี นิลเมอร์ คิวริ กอะซิเตต (phenyl mercuric acetate) เพื่อยับยั้งการ
เจริ ญเติบโตของเชื ้อรา ทําให้ มีสารปรอทปนเปื อ้ นในนํ ้าเสียจากกระบวนการผลิต
คณะผู้วิจัยได้ เก็บตัวอย่างปลาและเส้ นผมจากบริ เวณใกล้ เคียงพื ้นที่อุตสาหกรรมในตําบลท่าตูม เพื่อ
วิเคราะห์ถึงความเป็ นไปได้ ที่ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินและ/หรื อโรงผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษอาจมีส่วนในการเพิ่ม
ปริ มาณสารปรอทในมนุษย์และปลาที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่ นอกจากนี ้ เนื่องจากสารปรอทสามารถแพร่ กระจายได้
กว้ างไกล การปลดปล่อยสารปรอทในระดับท้ องถิ่นจึงส่งผลกระทบต่อเนื่องในระดับโลก งานวิจยั นี ้จึงได้ วิเคราะห์
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เพิ่มเติมถึงเนื ้อหาร่างอนุสญ
ั ญาสารปรอท ว่าจะครอบคลุมโรงไฟฟ้าถ่านหินและอุตสาหกรรมผลิตกระดาษและเยื่อ
กระดาษหรื อไม่อย่างไร ส่วนแหล่งเก็บตัวอย่างปลาคือคลองชลองแวงในตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ และ
แหล่งเก็บตัวอย่างเส้ นผมคือประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นหมู่ 2 และหมู่ 3 ตําบลท่าตูม
วิธีดาํ เนินการวิจัย
มูลนิธิบรู ณะนิเวศ ซึง่ เป็ นองค์กรสาธารณประโยชน์และไม่แสวงผลกําไร ได้ เป็ นผู้ดําเนินการเก็บตัวอย่าง
ปลาและเส้ นผม ซึ่งการเก็บตัวอย่างปลาช่อนทั้ง 20 ตัวนีไ้ ด้ ความร่ วมมือจากชาวประมงในท้ องถิ่น โดยใช้
กระบวนการเก็ บ ตัว อย่ า งปลาที่ พัฒ นาโดยสถาบัน เพื่ อ การวิ จัย ความหลากหลายทางชี ว ภาพ (Biodiversity
Research Institute - BRI) (2011) ส่วนการเก็บ
ตัวอย่างเส้ นผม ใช้ กระบวนการเก็ บตัวอย่า งที่
พัฒนาโดยเครื อข่ายระหว่างประเทศว่าด้ วยการ
กํ า จัด สารพิ ษ ตกค้ า งยาวนานในสิ่ ง แวดล้ อ ม
(International POPs Elimination Network IPEN) (2011) ทั้งนี ้ สถาบันเพื่อการวิจัยความ
หลากหลายทางชีวภาพได้ ทําการตรวจวัดระดับ
ปรอท (ปรอททั้งหมด = THg) จากตัวอย่างปลา
และเส้ นผม ในห้ อ งปฏิ บัติการวิ ทยาศาสตร์ ใ น
กอร์ แฮม มลรัฐ Maine ประเทศสหรัฐอเมริ กา พืน้ ทีเ่ ก็บตัวอย่างปลาคือคลองชลองแวง ซึง่ เป็นแหล่งอาหารหลัก
โดยมี มู ล นิ ธิ บู ร ณะนิ เ วศเป็ นผู้ รวบรวมข้อมู ล ของชุมชนทีใ่ ห้ตวั อย่างเส้นผม
(ภาพ: มูลนิธบิ รู ณะนิเวศ)
เกี่ ย วกับ ความเป็ นมาและความเป็ นไปได้ ข อง
แหล่งกําเนิดสารปรอทในพื ้นที่ปนเปื อ้ น
ผลวิจัยและบทวิเคราะห์
ท่าตูมเป็ นชุมชนชนบทที่เผชิญกับการเติบโตทางอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ ว ตลอดระยะเวลาหนึ่งทศวรรษ
ที่ผา่ นมา ประชาชนในพื ้นที่ได้ ร้องเรี ยนเรื่ องมลพิษทางอากาศ นํ ้า และเสียง รวมทั้งฝุ่ นถ่านหินจากกองเก็บถ่านหิน
แบบเปิ ดของโรงไฟฟ้า กลิ่นเหม็นอย่างต่อเนื่องจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ และปลาที่ตายเป็ นจํานวนมากใน
แหล่งนํ ้าสาธารณะซึง่ เกิดขึ ้นแทบทุกปี
พื ้นที่อตุ สาหกรรมในท่าตูมประกอบด้ วยโรงงาน 75 แห่งบนพื ้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร (7,500 ไร่ ) ภายใต้
ชื่อสวนอุตสาหกรรม 304 พื ้นที่อุตสาหกรรมนี ้มีโรงไฟฟ้าเชื ้อเพลิงถ่านหิน 400 เมกะวัตต์ ซึ่งใช้ ถ่านหินใน
กระบวนการผลิต 900,000 ตัน/ปี และโรงผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ ซึง่ มีกําลังผลิตกระดาษ 500,000 ตัน/ปี
โดยโรงไฟฟ้าใช้ เชื ้อเพลิงถ่านหินผสมเชื ้อเพลิงชีวมวล เช่น แกลบและเปลือกไม้ ปริ มาณการปลดปล่อยสารปรอท
จากโรงไฟฟ้าจะขึ ้นอยูก่ บั ปริ มาณสารปรอทในเชื ้อเพลิง (UNEP 2005) และกระบวนการควบคุมมลพิษทางอากาศ
ซึ่ง มิ ไ ด้ วิ เ คราะห์ ไ ว้ ใ นรายงานฉบับ นี ้ ส่ ว นโรงผลิ ต กระดาษและเยื่ อ กระดาษสามารถเป็ นแหล่ง กํ า เนิ ด การ
แพร่กระจายของสารปรอทที่สําคัญ โดยเฉพาะในนํ ้าเสีย (Beim and Grosheva 1992); (Kim, Park et al. 2010)
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พืน้ ที่รมิ คลองชลองแวง ซึ่งเป็ นแหล่งเก็บตัวอย่างปลา ประกอบด้วย โรงไฟฟ้า (บนซ้าย) ลานเก็บถ่านหิน
แบบเปิด (บนขวา) ท่อลําเลียงถ่านหินข้ามคลองชลองแวง (ล่างซ้าย) สวนยูคาลิบตัส และบ่อพักนํ้าทิง้ ของโรง
ผลิตกระดาษและเยือ่ กระดาษ และสวนอุตสาหกรรม 304 (ล่างขวา)
(ภาพ: มูลนิธบิ รู ณะนิเวศ)

การศึกษาครัง้ นี ้ได้ วิเคราะห์ตวั อย่างปลาช่อน (Channa striata) 20 ตัว ซึ่งจัดเก็บในสองช่วงเวลา จาก
คลองชลองแวง (17 ตัวอย่าง) และหนองนํ ้าใกล้ เคียง (3 ตัวอย่าง) โดยในตารางที่ 1 ได้ แสดงถึงระดับสารปรอท
(Hg) ในตัวอย่างปลาทั้งหมด
ตารางที่ 1: ปริ มาณสารปรอทในตัวอย่างปลาจากคลองชลองแวงและหนองนํ ้าใกล้ เคียงโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรง
ผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ ใน ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ชนิดปลา

ปลาช่อน

ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ ค่ าปริมาณ สัดส่ วนตัวอย่ าง มาตรฐาน
จํานวน
ปรอทเฉลี่ย St Dev ปรอทตํ่าสุด ปรอทสูงสุด อ้ างอิง1 ที่เกินค่ าปริมาณ อาหาร2
ตัวอย่ าง
(ppm, ww)
(ppm)
(ppm)
อ้ างอิง
(ppm)
(ppm)

20

0.341

0.111

0.067

0.526

0.22

85%

0.02

ตัวย่อ: Hg ปรอท; ppm ส่วนในล้ านส่วน หรื อ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม; ww นํ ้าหนักเปี ยก; St Dev ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ค่าปริ มาณอ้ างอิงซึง่ สํานักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้ อม สหรัฐอเมริ กา (US EPA) ใช้ เป็ นแนวทางแนะนําการบริ โภคปลา (0.2 mg/kg เมทิลเมอร์ คิวรี่ )
อยู่บนสมมุติฐานว่าร้ อยละ 90 ของระดับปรอททังหมดคื
้
อปรอทอินทรี ย์ (เมทิลเมอร์ คิวรี่ ) ซึง่ ใกล้ เคียงค่าที่ใช้ ในประเทศแคนาดา ประเทศญี่ปนุ่
และสหราชอาณาจักรใช้ ค่าปริ มาณอ้ างอิง 0.3 จาก US EPA (2011). เกณฑ์คณ
ุ ภาพนํ ้าเพื่อคุ้มครองสุขภาพมนุษย์: เมทิลเมอร์ คิวรี่ . ฉบับสมบูรณ์.
EPA-823-R-01-001, หน่วยงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, หน่วยงานนํ ้า, สํานักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้ อม สหรัฐอเมริ กา. วอชิงตัน ดีซี, 303.
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เกณฑ์ระดับสารปรอทในปลานํ ้าจืดในประเทศไทยกําหนดในมาตรฐานอาหารปนเปื อ้ น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 พ.ศ. 2529
อนุญาตให้ อาหารมีปรอทปนเปื อ้ นได้ ไม่เกิน 0.02 mg/kg จากโครงการสิ่งแวดล้ อมแห่งสหประชาชาติ (2002). การประเมินสถานการณ์สาร
ปรอทระดับโลก. เจนีวา สวิตเซอร์ แลนด์, UNEP: 258.
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จากตารางที่ 1 แสดงให้ เห็นว่าปริ มาณสารปรอทโดยเฉลี่ยในตัวอย่างปลาช่อนเกินค่าปริ มาณอ้ างอิง 0.22
ppm ของสํานักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้ อม สหรัฐอเมริ กา (US EPA) และตัวอย่างปลาร้ อยละ 85 มีสารปรอทเกินค่า
ปริ มาณอ้ างอิง ซึ่งตัวอย่างปลาทั้งหมดมีปรอทเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยของอาหารที่ประเทศไทยกําหนด
(UNEP 2002) ทั้งนี ้ เนื่องจากระดับความเข้ มข้ นของสารปรอทในปลาช่อนไม่สมั พันธ์กบั ความยาวของปลา (ภาพที่
1) จึงไม่อาจใช้ ขนาดของปลาเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดคําเตือนแก่ประชาชนในท้ องถิ่น
ประเทศไทยยังขาดงานศึกษาใหม่ๆ เรื่ องสารปรอทในเนื ้อเยื่อสัตว์ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศแหล่งนํ ้า และ
งานศึกษาในช่วงก่อน พ.ศ. 2543 มุ่งเน้ นไปที่ระบบนิเวศทางทะเล

Hg concentration (ppm w.w.)

ความเข้ มข้ นของปรอท

ปรอทในปลา vs. ขนาดปลา
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ความยาวของปลา (หน่ วย: มิลลิเมตร mm)
ภาพที่ 1: เปรียบเทียบปริมาณปรอทในปลากับขนาดของปลา

งานวิจยั ที่ศึกษาโดยกรมควบคุมมลพิษ
(Marine Pollution Division 1998)
เกี่ ย วกับ การเฝ้ าระวัง ระดับ สารปรอท
และโลหะหนั ก ในตะกอนดิ น บริ เ วณ
ชายฝั่ ง และเนื อ้ เยื่ อ สัต ว์ ท ะเลบริ เ วณ
ปากแม่นํา้ สายหลักที่ ไหลลงสู่อ่าวไทย
พบว่า มี ป รอทในเนื อ้ เยื่ อ ปลากระบอก
ปริ มาณ 0.063 มิลลิกรัมต่อกิโลกรั ม
(mg/kg – นํ ้าหนักเปี ยก) ปรอทใน
เนื ้อเยื่อปลาทู ปริ มาณ 0.014 mg/kg
และในกุ้งและหอยแมลงภู่ในปริ มาณไม่
เกิน 0.02 mg/kg

ล่าสุด ในเดือนกันยายน 2555 หลังจากที่ประชาชนในชุมชนหนองบัว อําเภอบ้ านค่าย จังหวัดระยอง ได้
ร้ องขอและส่งเรื่ องร้ องเรี ยนไปยังองค์การบริ หารส่วนตําบลหนองบัว ได้ มีการเก็บตัวอย่างเนื ้อเยื่อปลาจากคลอง
ปลากั้งเพื่อวิเคราะห์ปริ มาณแคดเมียม ตะกั่ว และปรอท ซึ่งผลการวิเคราะห์ตวั อย่างไม่พบแคดเมียมหรื อตะกั่ว
ปนเปื อ้ น แต่พบสารปรอทในปริ มาณตั้งแต่น้อยกว่า 0.024 ไปจนถึง 0.075 ส่วนในล้ านส่วน (ppm) (บริ ษัท
ห้ องปฏิบตั กิ ารกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 2555)
ระดับสารปรอทในปลาจากพื ้นที่ท่าตูมอยู่ในปริ มาณสูงกว่าพื ้นที่หนองบัวเป็ นอย่างมาก และใกล้ เคียง
ระดับสารปรอทที่พบในปลาจากพื ้นที่ปนเปื อ้ นในแหล่งผลิตก๊ าซธรรมชาติในอ่าวไทย ซึง่ พบสารปรอทมากกว่า 0.5
ppm ในปลาที่จบั จากบริ เวณฐานขุดเจาะนํ ้ามันเอราวัณและฟูหนาน ในทศวรรษที่ 2530 (Cheevaporn and
Menasveta 2003)
ช่องทางหนึ่งที่สารปรอทจะเข้ าสู่คลองชลองแวง ได้ แก่ เถ้ าลอยจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน และฝุ่ นถ่านหินจาก
กองเก็บถ่านหินแบบเปิ ด นอกจากนี ้ ยังมีความเป็ นไปได้ ที่นํ ้าเสียปนเปื อ้ นสารปรอทจากโรงผลิตเยื่อกระดาษอาจ
รั่วซึมลงคลองชลองแวง
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คลองชลองแวงเป็ นลํานํ ้าซึง่ ไหลลงแม่นํ ้าปราจีนบุรี ซึ่งบรรจบกับแม่นํ ้านครนายกก่อนไหลลงสู่แม่นํ ้าบาง
ปะกง งานศึกษาโดยรองศาสตราจารย์เพียงจันทร์ โรจนวิภาต (Rojanavipart 2533) พบว่าแม่นํ ้าบางปะกงเป็ น
หนึ่งในลํานํ ้าที่มีโลหะหนักปนเปื อ้ นในหอยแมลงภู่มากที่สดุ ซึง่ จากการตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างบริ เวณปากนํ ้า งาน
ศึกษานี ้ได้ ระบุวา่ “การปนเปื อ้ นของโลหะหนักในอ่าวไทยตอนในจะรุนแรงยิ่งขึ ้นหากไม่มีการบังคับใช้ มาตรการเชิง
ป้องกันโดยทันที” ข้ อค้ นพบจากงานวิจยั ครั้งนี ้แสดงให้ เห็นว่าปั ญหาการปนเปื อ้ นของโลหะหนักในแม่นํ ้าสายหลัก
บางสายของไทยยังรุนแรงเช่นเดิม หากมิใช่รุนแรงยิ่งขึ ้น
ในตารางที่ 2 ได้ แสดงปริ มาณสารปรอท (Hg) ในตัวอย่างเส้ นผมของประชาชนใน หมู่ 2 และหมู่ 3 ตําบล
ท่าตูม อํ าเภอศรี ม หาโพธิ จังหวัดปราจี นบุรี ซึ่งเป็ นชุมชนที่ ตัง้ อยู่ใ กล้ โ รงไฟฟ้าและโรงผลิตกระดาษและเยื่ อ
กระดาษในระยะ 0.5 ถึง 2 กิโลเมตร
ตารางที่ 2: ปริ มาณสารปรอทในตัวอย่างเส้ นผม ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

พืน้ ที่

หมู่ 2 และ 3 ต.ท่าตูม

ปริมาณ
ค่ า
จํานวน ปรอทเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ตัวอย่ าง Hg Mean มาตรฐาน
(ppm)
St Dev

20

4.595

ปริมาณ
ปรอท
ตํ่าสุด
Min Hg
(ppm)

ปริมาณ
ปรอท
สูงสุด
Max Hg
(ppm)

ค่ าปริมาณ
อ้ างอิง
Reference
dose
(ppm)3

สัดส่ วน
ตัวอย่ าง
เกินค่ า
ปริมาณ
อ้ างอิง

1.628

12.758

1.00

100%

2.692

ตัวย่อ: Hg สารปรอท; ppm ส่วนในล้ านส่วน หรื อ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ระดับสารปรอทเฉลี่ยในเส้ นผมของอาสาสมัคร 20 คนจากหมู่ 2 และหมู่ 3 ตําบลท่าตูม สูงเกินค่าปริ มาณ
อ้ างอิงของ US EPA กว่า 4.5 เท่า และในทุกตัวอย่างเส้ นผมมีปรอทเกินค่าปริ มาณอ้ างอิง โดยปริ มาณสารปรอท
สูงสุดที่พบในเส้ นผมนั้นสูงเกินกว่าค่าปริ มาณอ้ างอิงกว่า 12.5 เท่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับสาร
ปรอทในเส้ นผมกับอายุของอาสาสมัคร (18 - 72 ปี ) และจํานวนมื ้ออาหารที่มีปลาเป็ นส่วนประกอบในแต่ละ
สัปดาห์ (คําตอบมีให้ เลือก ตั้งแต่น้อยกว่า 1 มื ้อ/สัปดาห์ ไปจนถึงมากกว่า 8 มื ้อ/สัปดาห์) พบว่า โดยหลักแล้ ว
ระดับสารปรอทในเส้ นผมขึ ้นอยู่กับทั้งสองปั จจัยดังกล่าว และระดับสารปรอทจะสูงขึ ้นตามอายุและจํานวนมือ้
อาหารที่มีปลาเป็ นส่วนประกอบ ทังนี
้ ้ ปริ มาณสารปรอทสูงสุดมิได้ พบในอาสาสมัครผู้มีอายุสงู สุด แต่พบในผู้ที่
รับประทานปลาช่อนบ่อยที่สดุ
ทุก ครอบครั ว ของอาสาสมัค รในงานวิจัย นี บ้ ริ โ ภคปลานํ า้ จื ด ในท้ อ งถิ่ น เป็ นส่ว นหนึ่ง ของอาหารหลัก
ประจําวัน เนื่องจากมีอยู่แพร่ หลายและเป็ นแหล่งของธาตุอาหารที่สําคัญ ซึ่งข้ อเท็จจริ งนี ้ได้ อธิบายถึงที่มาของ
ระดับสารปรอทที่คอ่ นข้ างสูงในเส้ นผมของประชาชนซึง่ อาศัยในพื ้นที่ทา่ ตูม

3

ค่าปริ มาณอ้ างอิงของ US EPA ประมาณ 1 ppm หรื อ ug/g ของสารปรอทในเส้ นผม เทียบเคียงได้ กบั ความเข้ มข้ น 4-5 ug/L ของสารปรอทใน
เลือด จาก US EPA (1997). รายงานสารปรอทต่อรัฐสภา, ฉบับที่ 4, การประเมินการได้ รับสารปรอทในสหรัฐอเมริ กา. EPA-452/R-97-006: 293.
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ประเทศไทยยังขาดแคลนสถิตดิ ้ านมลพิษสิง่ แวดล้ อม และยังไม่เคยมีการสํารวจแหล่งกําเนิดมลพิษโลหะ
หนักอย่างเป็ นระบบจวบจนปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม รายงานสถานการณ์มลพิษประเทศไทย พ.ศ. 2554 ได้ จัด
อันดับให้ จงั หวัดปราจีนบุรี (ซึ่งท่าตูมเป็ นตําบลหนึ่ง) มีจํานวนผู้ป่วยโรคจากสารเคมีอตุ สาหกรรมอันตรายสูงเป็ น
อันดับ 4 ของประเทศ (กรมควบคุมมลพิษ 2554)
ทั้งนี ้ งานวิจยั เมื่อ พ.ศ. 2551 โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ (ขณะยังใช้ ชื่อ “กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะ
อุตสาหกรรม” หรื อ Campaign for Alternative Industry Network - CAIN) ซึง่ ทําการศึกษาในพื ้นที่จงั หวัด
กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ ระบุว่าพบสารปรอทปนเปื อ้ นสูง (0.70 ppm) ในดินบริ เวณรอบแหล่งคัด
แยกและเผาขยะอิเล็กทรอนิคส์ (เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง และคณะ. 2551)
มีงานวิจยั ที่ระบุถึงตัวอย่างปลาจากพื ้นที่ใกล้ เคียงโรงงานผลิตโซดาไฟ TACSCO ในประเทศไทย เมื่อ
เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2521 ซึง่ ตรวจพบสารปรอทในเนื ้อเยื่อปลาตั้งแต่ 0.10 - 1.38 ppm (นํ ้าหนักเปี ยก)
ในขณะที่ปลาจากพื ้นที่ควบคุมนันพบปรอทตั
้
งแต่
้ 0.01 - 0.30 ppm (Suckcharoen, Nuorteva et al. 2521)
งานวิจยั เดียวกันนี ้ยังได้ วิเคราะห์ระดับสารปรอทในเส้ นผม ซึง่ ระดับสารปรอทเฉลี่ย คือ 2.3 ppm และ 2.9 ppm
ในพื ้นที่ปนเปื อ้ นจากโรงงานคลอร์ อลั คาไล ทั้งนี ้ มีความแตกต่างระหว่างปรอทในเส้ นผมของชายและหญิงที่อาศัย
ในพื ้นที่รอบโรงงาน โดยปริ มาณสารปรอทในเส้ นผมของผู้ชายสูงกว่าค่าปริ มาณอ้ างอิงมาก ขณะที่ปริ มาณสาร
ปรอทในเส้ นผมของผู้หญิ งไม่สูงกว่าค่าปริ มาณอ้ างอิง นอกจากนี ้ งานวิจัยอีกชิน้ หนึ่งโดยผู้วิจัยรายเดียวกัน
(Sukcharoen 2521) พบสารปรอทในปริ มาณสูงในผักบุ้ง (Ipomoea aquatica) ซึง่ เก็บจากพื ้นที่โรงงานคลอร์ อลั
คาไลเดียวกัน และเป็ นผักที่ประชาชนนิยมรับประทานรวมทั้งใช้ เลี ้ยงสุกร
ผลการศึกษาของงานวิจยั ทั้งหมดที่กล่าวมาสอดคล้ องกับข้ อค้ นพบในงานวิจยั ฉบับนี ้ ซึ่งแสดงให้ เห็นถึง
ระดับสารปรอทที่สงู เกินค่าปริ มาณอ้ างอิงทั้งในปลาและเส้ นผม โดยระดับสารปรอทเฉลี่ยในเส้ นผมจากท่าตูมสูง
กว่าระดับสารปรอทที่เคยตรวจพบในบริ เวณโรงงานคลอร์ อลั คาไลของประเทศไทยเมื่อทศวรรษที่ 2520
โรงไฟฟ้าถ่ านหิน โรงผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ และอนุสัญญาสารปรอท
พื ้นที่ปนเปื อ้ นสารปรอทในปลาและเส้ นผมของประชาชนในตําบลท่าตูมซึง่ พบในงานวิจยั ครัง้ นี ้ กระตุ้นให้
เกิดคําถามว่าอนุสญ
ั ญาสารปรอทจะสามารถกําหนดมาตรการอย่างไรที่จะกําจัดมลพิษสารปรอทในสิ่งแวดล้ อม
และปลาจากโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ
ฐานข้ อมูลการปลดปล่อยสารปรอทบ่งชี ้ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็ นแหล่งกําเนิดหลักของการปลดปล่อยสาร
ปรอทสูอ่ ากาศ (Pirrone, Cinnirella et al. 2010); (UNEP Chemicals Branch 2008) อย่างไรก็ตาม สิ่งที่มกั ถูก
มองข้ ามคือสารปรอทที่ปลดปล่อยสูอ่ ากาศยังสามารถเข้ าสู่แหล่งนํ ้าและของเสีย นอกจากนี ้ ข้ อมูลพื ้นที่ปนเปื อ้ น
ตําบลท่าตูมในประเทศไทยยังนํ าไปสู่คําถามเกี่ ยวกับบทบาทของโรงผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษในการก่อ
มลพิษสารปรอทในระบบนิเวศแหล่งนํ ้า ทั้งโรงไฟฟ้าและโรงผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษยังไม่ปรากฏในรายการ
“ประเภทแหล่งกําเนิดสารปรอทและส่วนประกอบสารปรอทที่ปลดปล่อยสู่พื ้นดินและแหล่งนํ ้า” ในร่ างอนุสญ
ั ญา
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สารปรอทฉบับปั จจุบนั (UNEP (DTIE) 2012)4 การผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษยังไม่ปรากฏในรายการ
แหล่งกําเนิดการปลดปล่อยสารปรอททางอากาศในร่างอนุสญ
ั ญาฉบับปั จจุบนั (UNEP (DTIE) 2012)5 แม้ ว่าคูม่ ือ
สารปรอทของโครงการสิ่งแวดล้ อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP 2005) และสถิติจากทําเนียบการปลดปล่อยสารพิษ
ของสหรั ฐอเมริ กา (TRI 2004) บ่งชีว้ ่าโรงผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษเป็ นแหล่งกํ าเนิดสําคัญของปรอทที่
ปลดปล่อยสูอ่ ากาศ
เนื ้อความของร่างอนุสญ
ั ญาสารปรอทฉบับปั จจุบนั ได้ นําเสนอทางเลือกบ้ างแต่ยงั คลุมเครื อในการควบคุม
โรงไฟฟ้าถ่านหิน หากเป็ นโรงไฟฟ้าที่ใช้ ความร้ อนเกินระดับหนึ่ง (ยังไม่ระบุปริ มาณ) ข้ อกําหนดที่มีอยู่นี ้ไม่น่าจะ
ลดปริ มาณการปลดปล่อยสารปรอทจากโรงงานแต่ละแห่งได้ ในอัตราที่ได้ สดั ส่วนกับการปลดปล่อยสารปรอทที่เพิ่ม
มากขึ ้นจากการเติบโตอย่างรวดเร็ วของอุตสาหกรรมในกลุม่ นี ้
เพื่อป้องกันมลพิษจากสารปรอทในระบบนิเวศน์แหล่งนํ ้าอันจะเกิดขึ ้นต่อไป โดยเฉพาะในปลาอันเป็ น
อาหารสําหรับชุมชนท้ องถิ่นและนักท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็ นสิ่งจําเป็ นอย่างยิ่ง คือ การควบคุมและป้องกัน
ไม่ให้ มีการปลดปล่อยสารปรอทจากแหล่งกําเนิดดังเช่นโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษสู่
ระบบนิเวศ ตราบใดที่ปัญหานี ้ยังไม่ได้ รับการแก้ ไขหรื อควบคุมให้ มีความปลอดภัยยิ่งขึ ้น สารปรอทจะเป็ นมลพิษ
ร้ ายอย่างหนึ่งที่จะยังคงปนเปื อ้ นในสิ่งแวดล้ อมและอาจจะเป็ นอันตรายต่อมนุษย์มากขึ ้น ทั้งกับประชาชนที่อาศัย
อยูใ่ นระดับท้ องถิ่นและสังคมที่กว้ างขึ ้นในระดับโลก

กิตติกรรมประกาศ
มูลนิธิบูรณะนิเวศ สมาคมอาร์ นิกา และเครื อข่ายระหว่างประเทศว่าด้ วยการกํ าจัดสารพิษตกค้ างยาวนานใน
สิ่งแวดล้ อม ขอขอบคุณความร่ วมมือของประชาชนในตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจี นบุรี การ
สนับสนุนทางงบประมาณจากรั ฐบาลประเทศสวีเดนและประเทศสวิตเซอร์ แลน และประเทศอื่นๆ รวมถึงการ
สนับสนุนทางเทคนิคจากสถาบันเพื่อการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล เนื ้อหาและ
ข้ อคิดเห็นในรายงานฉบับนี ้เป็ นของผู้แต่งและเครื อข่ายระหว่างประเทศว่าด้ วยการกําจัดสารพิษตกค้ างยาวนานใน
สิง่ แวดล้ อม และไม่ใช่ข้อคิดเห็นของสถาบันผู้ให้ การสนับสนุนทางการเงินหรื อทางเทคนิค
4

UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; โรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษยังไม่ปรากฏในเอกสารแนบ G: เรื่ องประเภทแหล่งกําเนิด
สารปรอทและส่วนประกอบสารปรอทที่ปลดปล่อยสูพ่ ื ้นดินและแหล่งนํ ้า
5

UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; โรงผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษยังไม่ปรากฏตามรายการในเอกสารแนบ F: รายการแหล่งปลดปล่อยสารปรอท
และส่วนประกอบสารปรอทสูบ่ รรยากาศ
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