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พืน้ที่ปนเป้ือนสารปรอทของประเทศไทย 
แหล่งโรงไฟฟ้าถ่านหนิและโรงผลิตเยื่อกระดาษ  ตาํบลท่าตมู อาํเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

รายงานการศึกษาในโครงการรณรงค์เพือ่อนาคตอนัปลอดสารปรอท เครือข่ายระหว่างประเทศว่าด้วยการกําจดั
สารพิษตกคา้งยาวนานในส่ิงแวดลอ้ม (International POPs Elimination Network - IPEN) 

โดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (ประเทศไทย)  สมาคมอาร์นิกา (สาธารณรัฐเช็ก) และคณะทํางานด้านโลหะหนัก 
เครือข่ายระหว่างประเทศว่าดว้ยการกําจดัสารพิษตกคา้งยาวนานในส่ิงแวดลอ้ม 

กรุงเทพมหานคร – 3 มกราคม 2556 
 
บทนํา 

เม่ือพ.ศ. 2552  สภาผู้บริหาร โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP GC) ได้มีมติพฒันา
มาตรการทางกฎหมายระดบัโลกว่าด้วยสารปรอท เพ่ือลดความเสี่ยงตอ่สขุภาพและสิ่งแวดล้อม (UNEP GC25/5)  
โดยสภาฯ เล็งเห็นว่าสารปรอทเป็นประเด็นท่ีน่าห่วงใยสําหรับสังคมโลกเน่ืองจากเป็นสารท่ีแพร่กระจายได้
กว้างไกล ตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อม สามารถสะสมในห่วงโซ่อาหาร และเป็นพิษ  ทัง้นี ้ข้อสรุปดงักล่าวอยู่บน
ตัง้อยู่บนฐานของผลการศกึษาประเมินสถานการณ์สารปรอทระดบัโลกเม่ือ พ.ศ. 2545 โดยโครงการสิ่งแวดล้อม
แห่งสหประชาชาติ ซึ่งชีว้่าปลาทัว่โลกมีสารปรอทปนเปือ้นในปริมาณท่ีก่อผลเสียต่อมนษุย์และสิ่งมีชีวิต (UNEP 
2002)  ทัง้นี ้การตรวจวิเคราะห์เส้นผมเพ่ือประมาณระดบัสารปรอทอินทรีย์ (เมทิลเมอร์คิวร่ี)ท่ีสะสมในร่างกาย
มนษุย์ถือเป็นวิธีท่ีได้รับการยอมรับว่าเช่ือถือได้ และการได้รับสารปรอทอินทรีย์ (เมทิลเมอร์คิวร่ี)ส่วนใหญ่มาจาก
การบริโภคปลา (Grandjean, Weihe et al. 1998); (Harada, Nakachi et al. 1999); (Knobeloch, Gliori et al. 
2007); (Myers, Davidson et al. 2000) 

รายงานฉบบันีมุ้่งเน้นศกึษาพืน้ท่ีโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงผลติกระดาษและเย่ือกระดาษในตําบลท่าตมู ซึง่
เป็นพืน้ท่ีอุตสาหกรรมใหญ่ท่ีสดุของจังหวดัปราจีนบุรี ตัง้อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 120 กิโลเมตรมาทาง
ตะวนัออกก่ึงตะวนัออกเฉียงเหนือ และห่างจากแม่นํา้ปราจีนบุรี 5.5 กิโลเมตรมาทางทิศใต้  โดยในถ่านหินมี
ส่วนประกอบของสารปรอทและจะแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมเม่ือถกูเผาไหม้  ซึ่งการแพร่กระจายทางอากาศจาก
โรงไฟฟ้าซึง่มีระบบควบคมุต่ําสามารถก่อให้เกิดการปลดปลอ่ยสารปรอทจํานวนมาก และจะตกสูพื่น้ดินในพืน้ท่ีใต้
ลมของโรงไฟฟ้า  นอกจากนี ้สารปรอทในเถ้าลอยท่ีถูกดกัจับโดยเคร่ืองมือควบคุมมลพิษทางอากาศแล้วก็ยัง
สามารถถกูปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมได้อีกในภายหลงั ขณะท่ีโรงผลิตกระดาษและเย่ือกระดาษคืออีกแหล่งกําเนิด
ของสารปรอท เน่ืองจากมีกระบวนการเติมสารฟีนิลเมอร์คิวริกอะซิเตต (phenyl mercuric acetate) เพ่ือยบัยัง้การ
เจริญเตบิโตของเชือ้รา ทําให้มีสารปรอทปนเปือ้นในนํา้เสียจากกระบวนการผลติ  

 คณะผู้ วิจัยได้เก็บตวัอย่างปลาและเส้นผมจากบริเวณใกล้เคียงพืน้ท่ีอุตสาหกรรมในตําบลท่าตูม เพ่ือ
วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ท่ีว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินและ/หรือโรงผลิตเย่ือกระดาษและกระดาษอาจมีส่วนในการเพิ่ม
ปริมาณสารปรอทในมนุษย์และปลาท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ี  นอกจากนี ้เน่ืองจากสารปรอทสามารถแพร่กระจายได้
กว้างไกล  การปลดปลอ่ยสารปรอทในระดบัท้องถ่ินจึงสง่ผลกระทบตอ่เน่ืองในระดบัโลก งานวิจยันีจ้ึงได้วิเคราะห์
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เพิ่มเตมิถึงเนือ้หาร่างอนสุญัญาสารปรอท วา่จะครอบคลมุโรงไฟฟ้าถ่านหินและอตุสาหกรรมผลิตกระดาษและเย่ือ
กระดาษหรือไม่อย่างไร  ส่วนแหล่งเก็บตวัอย่างปลาคือคลองชลองแวงในตําบลท่าตมู อําเภอศรีมหาโพธิ  และ
แหลง่เก็บตวัอยา่งเส้นผมคือประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่ 2 และหมู่ 3 ตําบลทา่ตมู  

วธีิดาํเนินการวจิัย 
มลูนิธิบรูณะนิเวศ ซึง่เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และไม่แสวงผลกําไร ได้เป็นผู้ ดําเนินการเก็บตวัอย่าง

ปลาและเส้นผม  ซึ่งการเก็บตัวอย่างปลาช่อนทัง้ 20 ตวันีไ้ด้ความร่วมมือจากชาวประมงในท้องถ่ิน โดยใช้
กระบวนการเก็บตัวอย่างปลาท่ีพัฒนาโดยสถาบันเพ่ือการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity 
Research Institute - BRI) (2011)  สว่นการเก็บ
ตัวอย่างเส้นผม ใช้กระบวนการเก็บตัวอย่างท่ี
พฒันาโดยเครือข่ายระหว่างประเทศว่าด้วยการ
กําจัดสารพิษตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อม 
(International POPs Elimination Network - 
IPEN) (2011)  ทัง้นี ้สถาบันเพ่ือการวิจัยความ
หลากหลายทางชีวภาพได้ทําการตรวจวดัระดบั
ปรอท (ปรอททัง้หมด = THg) จากตวัอย่างปลา
และเส้นผม ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ใน
กอร์แฮม มลรัฐ Maine ประเทศสหรัฐอเมริกา  
โดยมีมูลนิธิบูรณะนิเวศเป็นผู้ รวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับความเป็นมาและความเป็นไปได้ของ
แหลง่กําเนิดสารปรอทในพืน้ท่ีปนเปือ้น 

ผลวจิัยและบทวเิคราะห์ 
ทา่ตมูเป็นชมุชนชนบทท่ีเผชิญกบัการเตบิโตทางอตุสาหกรรมอย่างรวดเร็ว  ตลอดระยะเวลาหนึ่งทศวรรษ

ท่ีผา่นมา ประชาชนในพืน้ท่ีได้ร้องเรียนเร่ืองมลพิษทางอากาศ นํา้ และเสียง รวมทัง้ฝุ่ นถ่านหินจากกองเก็บถ่านหิน
แบบเปิดของโรงไฟฟ้า  กลิ่นเหม็นอย่างต่อเน่ืองจากโรงงานผลิตเย่ือกระดาษ  และปลาท่ีตายเป็นจํานวนมากใน
แหลง่นํา้สาธารณะซึง่เกิดขึน้แทบทกุปี 

พืน้ท่ีอตุสาหกรรมในท่าตมูประกอบด้วยโรงงาน 75 แห่งบนพืน้ท่ี 12 ตารางกิโลเมตร (7,500 ไร่) ภายใต้
ช่ือสวนอุตสาหกรรม 304  พืน้ท่ีอุตสาหกรรมนีมี้โรงไฟฟ้าเชือ้เพลิงถ่านหิน 400 เมกะวตัต์ ซึ่งใช้ถ่านหินใน
กระบวนการผลิต 900,000 ตนั/ปี และโรงผลิตกระดาษและเย่ือกระดาษ ซึง่มีกําลงัผลิตกระดาษ 500,000 ตนั/ปี  
โดยโรงไฟฟ้าใช้เชือ้เพลิงถ่านหินผสมเชือ้เพลิงชีวมวล เช่น แกลบและเปลือกไม้  ปริมาณการปลดปลอ่ยสารปรอท
จากโรงไฟฟ้าจะขึน้อยูก่บัปริมาณสารปรอทในเชือ้เพลิง (UNEP 2005) และกระบวนการควบคมุมลพิษทางอากาศ 
ซึ่งมิได้วิเคราะห์ไว้ในรายงานฉบับนี  ้ ส่วนโรงผลิตกระดาษและเย่ือกระดาษสามารถเป็นแหล่งกําเนิดการ
แพร่กระจายของสารปรอทท่ีสําคญั โดยเฉพาะในนํา้เสีย (Beim and Grosheva 1992); (Kim, Park et al. 2010) 

 

พืน้ทีเ่กบ็ตวัอยา่งปลาคอืคลองชลองแวง ซึง่เป็นแหลง่อาหารหลกั
ของชุมชนทีใ่หต้วัอยา่งเสน้ผม               

(ภาพ: มลูนิธบิรูณะนิเวศ) 
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พืน้ที่รมิคลองชลองแวง ซึ่งเป็นแหล่งเก็บตวัอย่างปลา ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้า (บนซ้าย) ลานเก็บถ่านหนิ
แบบเปิด (บนขวา) ทอ่ลาํเลยีงถ่านหนิขา้มคลองชลองแวง (ลา่งซา้ย) สวนยคูาลบิตสั และบ่อพกัน้ําทิง้ของโรง
ผลติกระดาษและเยือ่กระดาษ และสวนอุตสาหกรรม 304 (ลา่งขวา)            

(ภาพ: มลูนิธบิรูณะนิเวศ) 

 

การศกึษาครัง้นีไ้ด้วิเคราะห์ตวัอย่างปลาช่อน (Channa striata) 20 ตวั ซึ่งจดัเก็บในสองช่วงเวลา จาก
คลองชลองแวง (17 ตวัอย่าง) และหนองนํา้ใกล้เคียง (3 ตวัอย่าง) โดยในตารางท่ี 1 ได้แสดงถึงระดบัสารปรอท 
(Hg) ในตวัอยา่งปลาทัง้หมด 

ตารางท่ี 1:  ปริมาณสารปรอทในตวัอย่างปลาจากคลองชลองแวงและหนองนํา้ใกล้เคียงโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรง
ผลติกระดาษและเย่ือกระดาษ ใน ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ   

ชนิดปลา 
จาํนวน
ตวัอย่าง 

ปริมาณ
ปรอทเฉล่ีย 
(ppm, ww) 

St Dev 
ปริมาณ

ปรอทตํ่าสุด  
(ppm) 

ปริมาณ
ปรอทสูงสุด 

(ppm) 

ค่าปริมาณ
อ้างองิ1 
(ppm) 

สัดส่วนตวัอย่าง
ที่เกนิค่าปริมาณ

อ้างองิ 

มาตรฐาน
อาหาร2 
(ppm) 

ปลาช่อน 20 0.341 0.111 0.067 0.526 0.22 85% 0.02 
ตวัยอ่:  Hg ปรอท; ppm สว่นในล้านสว่น หรือ มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัม; ww นํา้หนกัเปียก; St Dev คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

                                                            
1 คา่ปริมาณอ้างอิงซึง่สํานกังานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สหรัฐอเมริกา (US EPA) ใช้เป็นแนวทางแนะนําการบริโภคปลา (0.2 mg/kg เมทิลเมอร์คิวร่ี) 
อยู่บนสมมติุฐานว่าร้อยละ 90 ของระดบัปรอททัง้หมดคือปรอทอินทรีย์ (เมทิลเมอร์คิวร่ี) ซึง่ใกล้เคียงค่าท่ีใช้ในประเทศแคนาดา  ประเทศญ่ีปุ่ น
และสหราชอาณาจกัรใช้ค่าปริมาณอ้างอิง 0.3  จาก US EPA (2011). เกณฑ์คณุภาพนํา้เพ่ือคุ้มครองสขุภาพมนษุย์: เมทิลเมอร์คิวร่ี. ฉบบัสมบรูณ์.  
EPA-823-R-01-001, หน่วยงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หน่วยงานนํา้, สํานกังานคุ้มครองส่ิงแวดล้อม สหรัฐอเมริกา. วอชิงตนั ดีซี, 303. 

2 เกณฑ์ระดบัสารปรอทในปลานํา้จืดในประเทศไทยกําหนดในมาตรฐานอาหารปนเปือ้น ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 98 พ.ศ. 2529 
อนญุาตให้อาหารมีปรอทปนเปือ้นได้ไม่เกิน 0.02 mg/kg  จากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (2002). การประเมินสถานการณ์สาร
ปรอทระดบัโลก. เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์, UNEP: 258. 
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จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นวา่ปริมาณสารปรอทโดยเฉล่ียในตวัอย่างปลาช่อนเกินคา่ปริมาณอ้างอิง 0.22 
ppm ของสํานกังานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สหรัฐอเมริกา (US EPA) และตวัอย่างปลาร้อยละ 85 มีสารปรอทเกินคา่
ปริมาณอ้างอิง ซึ่งตวัอย่างปลาทัง้หมดมีปรอทเกินค่ามาตรฐานความปลอดภยัของอาหารท่ีประเทศไทยกําหนด 
(UNEP 2002) ทัง้นี ้เน่ืองจากระดบัความเข้มข้นของสารปรอทในปลาช่อนไม่สมัพนัธ์กบัความยาวของปลา (ภาพท่ี 
1) จงึไม่อาจใช้ขนาดของปลาเป็นเกณฑ์ในการกําหนดคําเตือนแก่ประชาชนในท้องถ่ิน  

ประเทศไทยยงัขาดงานศกึษาใหม่ๆ เร่ืองสารปรอทในเนือ้เย่ือสตัว์ท่ีอาศยัอยู่ในระบบนิเวศแหล่งนํา้ และ
งานศกึษาในช่วงก่อน พ.ศ. 2543 มุ่งเน้นไปท่ีระบบนิเวศทางทะเล 

งานวิจยัท่ีศึกษาโดยกรมควบคมุมลพิษ 
(Marine Pollution Division 1998) 
เก่ียวกับการเฝ้าระวังระดับสารปรอท
และโลหะหนักในตะกอนดินบริเวณ
ชายฝ่ังและเนือ้เย่ือสัตว์ทะเลบริเวณ
ปากแม่นํา้สายหลักท่ีไหลลงสู่อ่าวไทย 
พบว่ามีปรอทในเนือ้เย่ือปลากระบอก 
ปริมาณ 0.063 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
(mg/kg – นํา้หนักเปียก) ปรอทใน
เนือ้เย่ือปลาท ูปริมาณ 0.014 mg/kg 
และในกุ้ งและหอยแมลงภู่ในปริมาณไม่
เกิน 0.02 mg/kg  

ลา่สดุ ในเดือนกนัยายน 2555 หลงัจากท่ีประชาชนในชมุชนหนองบวั อําเภอบ้านค่าย จงัหวดัระยอง ได้
ร้องขอและส่งเร่ืองร้องเรียนไปยงัองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบวั ได้มีการเก็บตวัอย่างเนือ้เย่ือปลาจากคลอง
ปลากัง้เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียม ตะกั่ว และปรอท  ซึ่งผลการวิเคราะห์ตวัอย่างไม่พบแคดเมียมหรือตะกั่ว
ปนเปือ้น แต่พบสารปรอทในปริมาณตัง้แต่น้อยกว่า 0.024 ไปจนถึง 0.075 ส่วนในล้านส่วน (ppm) (บริษัท 
ห้องปฏิบตักิารกลาง (ประเทศไทย) จํากดั 2555)  

ระดบัสารปรอทในปลาจากพืน้ท่ีท่าตมูอยู่ในปริมาณสงูกว่าพืน้ท่ีหนองบัวเป็นอย่างมาก และใกล้เคียง
ระดบัสารปรอทท่ีพบในปลาจากพืน้ท่ีปนเปือ้นในแหลง่ผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ซึง่พบสารปรอทมากกว่า 0.5 
ppm ในปลาท่ีจบัจากบริเวณฐานขดุเจาะนํา้มนัเอราวณัและฟูหนาน ในทศวรรษท่ี 2530 (Cheevaporn and 
Menasveta 2003) 

ช่องทางหนึ่งท่ีสารปรอทจะเข้าสู่คลองชลองแวง ได้แก่ เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน และฝุ่ นถ่านหินจาก
กองเก็บถ่านหินแบบเปิด  นอกจากนี ้ยงัมีความเป็นไปได้ท่ีนํา้เสียปนเปือ้นสารปรอทจากโรงผลิตเย่ือกระดาษอาจ
ร่ัวซมึลงคลองชลองแวง    

 

ภาพที ่1:  เปรยีบเทยีบปรมิาณปรอทในปลากบัขนาดของปลา 
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คลองชลองแวงเป็นลํานํา้ซึง่ไหลลงแม่นํา้ปราจีนบรีุ ซึ่งบรรจบกบัแม่นํา้นครนายกก่อนไหลลงสู่แม่นํา้บาง
ปะกง  งานศกึษาโดยรองศาสตราจารย์เพียงจนัทร์ โรจนวิภาต (Rojanavipart 2533) พบว่าแม่นํา้บางปะกงเป็น
หนึ่งในลํานํา้ท่ีมีโลหะหนกัปนเปือ้นในหอยแมลงภู่มากท่ีสดุ ซึง่จากการตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างบริเวณปากนํา้ งาน
ศกึษานีไ้ด้ระบวุา่ “การปนเปือ้นของโลหะหนกัในอ่าวไทยตอนในจะรุนแรงยิ่งขึน้หากไม่มีการบงัคบัใช้มาตรการเชิง
ป้องกนัโดยทนัที” ข้อค้นพบจากงานวิจยัครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่าปัญหาการปนเปือ้นของโลหะหนกัในแม่นํา้สายหลกั
บางสายของไทยยงัรุนแรงเช่นเดมิ หากมิใช่รุนแรงยิ่งขึน้ 

ในตารางท่ี 2 ได้แสดงปริมาณสารปรอท (Hg) ในตวัอย่างเส้นผมของประชาชนใน หมู่ 2 และหมู่ 3 ตําบล
ท่าตูม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนท่ีตัง้อยู่ใกล้โรงไฟฟ้าและโรงผลิตกระดาษและเย่ือ
กระดาษในระยะ 0.5 ถึง 2 กิโลเมตร 

ตารางท่ี 2:  ปริมาณสารปรอทในตวัอยา่งเส้นผม ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 

พืน้ที่ 
จาํนวน
ตัวอย่าง 

ปริมาณ
ปรอทเฉล่ีย 
Hg Mean 

(ppm) 

ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
St Dev 

ปริมาณ
ปรอท
ตํ่าสุด 
Min Hg 
(ppm) 

ปริมาณ
ปรอท
สูงสุด 

Max Hg 
(ppm) 

ค่าปริมาณ
อ้างองิ

Reference 
dose 

(ppm)3 

สัดส่วน
ตัวอย่าง
เกนิค่า
ปริมาณ
อ้างองิ 

หมู่ 2 และ 3 ต.ทา่ตมู 20 4.595 2.692 1.628 12.758 1.00 100% 

ตวัยอ่:  Hg สารปรอท; ppm สว่นในล้านสว่น หรือ มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัม 
 

ระดบัสารปรอทเฉล่ียในเส้นผมของอาสาสมคัร 20 คนจากหมู่ 2 และหมู่ 3 ตําบลท่าตมู สงูเกินคา่ปริมาณ
อ้างอิงของ US EPA กว่า 4.5 เท่า  และในทกุตวัอย่างเส้นผมมีปรอทเกินคา่ปริมาณอ้างอิง  โดยปริมาณสารปรอท
สงูสดุท่ีพบในเส้นผมนัน้สงูเกินกว่าคา่ปริมาณอ้างอิงกว่า 12.5 เท่า  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัสาร
ปรอทในเส้นผมกบัอายขุองอาสาสมคัร (18 - 72 ปี) และจํานวนมือ้อาหารท่ีมีปลาเป็นส่วนประกอบในแต่ละ
สปัดาห์ (คําตอบมีให้เลือก ตัง้แต่น้อยกว่า 1 มือ้/สปัดาห์ ไปจนถึงมากกว่า 8 มือ้/สปัดาห์) พบว่า โดยหลกัแล้ว
ระดบัสารปรอทในเส้นผมขึน้อยู่กับทัง้สองปัจจัยดงักล่าว และระดบัสารปรอทจะสูงขึน้ตามอายุและจํานวนมือ้
อาหารท่ีมีปลาเป็นส่วนประกอบ  ทัง้นี ้ปริมาณสารปรอทสงูสดุมิได้พบในอาสาสมคัรผู้ มีอายสุงูสดุ แต่พบในผู้ ท่ี
รับประทานปลาช่อนบอ่ยท่ีสดุ 

ทุกครอบครัวของอาสาสมัครในงานวิจัยนีบ้ริโภคปลานํา้จืดในท้องถ่ินเป็นส่วนหนึ่งของอาหารหลัก
ประจําวนั  เน่ืองจากมีอยู่แพร่หลายและเป็นแหล่งของธาตอุาหารท่ีสําคญั  ซึ่งข้อเท็จจริงนีไ้ด้อธิบายถึงท่ีมาของ
ระดบัสารปรอทท่ีคอ่นข้างสงูในเส้นผมของประชาชนซึง่อาศยัในพืน้ท่ีทา่ตมู 

                                                            
3 คา่ปริมาณอ้างอิงของ US EPA ประมาณ 1 ppm หรือ ug/g ของสารปรอทในเส้นผม เทียบเคียงได้กบัความเข้มข้น 4-5 ug/L ของสารปรอทใน
เลือด จาก US EPA (1997). รายงานสารปรอทตอ่รัฐสภา, ฉบบัท่ี 4, การประเมินการได้รับสารปรอทในสหรัฐอเมริกา. EPA-452/R-97-006: 293. 
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ประเทศไทยยงัขาดแคลนสถิตด้ิานมลพิษสิง่แวดล้อม  และยงัไม่เคยมีการสํารวจแหลง่กําเนิดมลพิษโลหะ
หนกัอย่างเป็นระบบจวบจนปัจจุบนั  อย่างไรก็ตาม รายงานสถานการณ์มลพิษประเทศไทย พ.ศ. 2554 ได้จัด
อนัดบัให้จงัหวดัปราจีนบรีุ (ซึ่งท่าตมูเป็นตําบลหนึ่ง) มีจํานวนผู้ ป่วยโรคจากสารเคมีอตุสาหกรรมอนัตรายสงูเป็น
อนัดบั 4 ของประเทศ (กรมควบคมุมลพิษ 2554) 

ทัง้นี ้งานวิจยัเม่ือ พ.ศ. 2551 โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ (ขณะยงัใช้ช่ือ “กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะ
อตุสาหกรรม” หรือ Campaign for Alternative Industry Network - CAIN) ซึง่ทําการศกึษาในพืน้ท่ีจงัหวดั
กาฬสินธุ์ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้ระบวุ่าพบสารปรอทปนเปือ้นสงู (0.70 ppm) ในดินบริเวณรอบแหล่งคดั
แยกและเผาขยะอิเลก็ทรอนิคส์ (เพ็ญโฉม แซต่ัง้ และคณะ. 2551)  

มีงานวิจยัท่ีระบุถึงตวัอย่างปลาจากพืน้ท่ีใกล้เคียงโรงงานผลิตโซดาไฟ TACSCO ในประเทศไทย เม่ือ
เดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม 2521 ซึง่ตรวจพบสารปรอทในเนือ้เย่ือปลาตัง้แต ่0.10 - 1.38 ppm (นํา้หนกัเปียก) 
ในขณะท่ีปลาจากพืน้ท่ีควบคมุนัน้พบปรอทตัง้แต ่0.01 - 0.30 ppm (Suckcharoen, Nuorteva et al. 2521)  
งานวิจยัเดียวกนันีย้งัได้วิเคราะห์ระดบัสารปรอทในเส้นผม  ซึง่ระดบัสารปรอทเฉล่ีย คือ 2.3 ppm และ 2.9 ppm 
ในพืน้ท่ีปนเปือ้นจากโรงงานคลอร์อลัคาไล ทัง้นี ้มีความแตกตา่งระหว่างปรอทในเส้นผมของชายและหญิงท่ีอาศยั
ในพืน้ท่ีรอบโรงงาน  โดยปริมาณสารปรอทในเส้นผมของผู้ชายสงูกว่าค่าปริมาณอ้างอิงมาก  ขณะท่ีปริมาณสาร
ปรอทในเส้นผมของผู้หญิงไม่สูงกว่าค่าปริมาณอ้างอิง  นอกจากนี ้ งานวิจัยอีกชิน้หนึ่งโดยผู้ วิจัยรายเดียวกัน 
(Sukcharoen 2521) พบสารปรอทในปริมาณสงูในผกับุ้ง (Ipomoea aquatica) ซึง่เก็บจากพืน้ท่ีโรงงานคลอร์อลั
คาไลเดียวกนั และเป็นผกัท่ีประชาชนนิยมรับประทานรวมทัง้ใช้เลีย้งสกุร 

ผลการศึกษาของงานวิจยัทัง้หมดท่ีกล่าวมาสอดคล้องกับข้อค้นพบในงานวิจยัฉบบันี ้ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ระดบัสารปรอทท่ีสงูเกินค่าปริมาณอ้างอิงทัง้ในปลาและเส้นผม โดยระดบัสารปรอทเฉล่ียในเส้นผมจากท่าตมูสงู
กวา่ระดบัสารปรอทท่ีเคยตรวจพบในบริเวณโรงงานคลอร์อลัคาไลของประเทศไทยเม่ือทศวรรษท่ี 2520 

 
โรงไฟฟ้าถ่านหนิ  โรงผลิตกระดาษและเย่ือกระดาษ และอนุสัญญาสารปรอท 

พืน้ท่ีปนเปือ้นสารปรอทในปลาและเส้นผมของประชาชนในตําบลท่าตมูซึง่พบในงานวิจยัครัง้นี ้กระตุ้นให้
เกิดคําถามว่าอนสุญัญาสารปรอทจะสามารถกําหนดมาตรการอย่างไรท่ีจะกําจดัมลพิษสารปรอทในสิ่งแวดล้อม
และปลาจากโรงไฟฟ้าและอตุสาหกรรมผลติกระดาษและเย่ือกระดาษ 

ฐานข้อมลูการปลดปล่อยสารปรอทบ่งชีว้่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นแหล่งกําเนิดหลกัของการปลดปล่อยสาร
ปรอทสูอ่ากาศ (Pirrone, Cinnirella et al. 2010); (UNEP Chemicals Branch 2008) อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีมกัถกู
มองข้ามคือสารปรอทท่ีปลดปลอ่ยสูอ่ากาศยงัสามารถเข้าสู่แหล่งนํา้และของเสีย  นอกจากนี ้ข้อมลูพืน้ท่ีปนเปือ้น
ตําบลท่าตูมในประเทศไทยยังนําไปสู่คําถามเก่ียวกับบทบาทของโรงผลิตกระดาษและเย่ือกระดาษในการก่อ
มลพิษสารปรอทในระบบนิเวศแหลง่นํา้ ทัง้โรงไฟฟ้าและโรงผลิตกระดาษและเย่ือกระดาษยงัไม่ปรากฏในรายการ 
“ประเภทแหล่งกําเนิดสารปรอทและส่วนประกอบสารปรอทท่ีปลดปล่อยสู่พืน้ดินและแหล่งนํา้” ในร่างอนสุญัญา
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สารปรอทฉบบัปัจจุบนั (UNEP (DTIE) 2012)4  การผลิตกระดาษและเย่ือกระดาษยงัไม่ปรากฏในรายการ
แหลง่กําเนิดการปลดปลอ่ยสารปรอททางอากาศในร่างอนสุญัญาฉบบัปัจจบุนั (UNEP (DTIE) 2012)5  แม้ว่าคูมื่อ
สารปรอทของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP 2005) และสถิติจากทําเนียบการปลดปลอ่ยสารพิษ
ของสหรัฐอเมริกา (TRI 2004) บ่งชีว้่าโรงผลิตกระดาษและเย่ือกระดาษเป็นแหล่งกําเนิดสําคญัของปรอทท่ี
ปลดปลอ่ยสูอ่ากาศ  

 เนือ้ความของร่างอนสุญัญาสารปรอทฉบบัปัจจบุนัได้นําเสนอทางเลือกบ้างแตย่งัคลมุเครือในการควบคมุ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน หากเป็นโรงไฟฟ้าท่ีใช้ความร้อนเกินระดบัหนึ่ง (ยงัไม่ระบปุริมาณ)  ข้อกําหนดท่ีมีอยู่นีไ้ม่น่าจะ
ลดปริมาณการปลดปลอ่ยสารปรอทจากโรงงานแตล่ะแหง่ได้ในอตัราท่ีได้สดัสว่นกบัการปลดปลอ่ยสารปรอทท่ีเพิ่ม
มากขึน้จากการเตบิโตอยา่งรวดเร็วของอตุสาหกรรมในกลุม่นี ้ 

 เพ่ือป้องกันมลพิษจากสารปรอทในระบบนิเวศน์แหล่งนํา้อันจะเกิดขึน้ต่อไป โดยเฉพาะในปลาอันเป็น
อาหารสําหรับชุมชนท้องถ่ินและนักท่องเท่ียวในประเทศไทย เป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิง คือ การควบคมุและป้องกัน
ไม่ให้มีการปลดปล่อยสารปรอทจากแหล่งกําเนิดดงัเช่นโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงผลิตกระดาษและเย่ือกระดาษสู่
ระบบนิเวศ  ตราบใดท่ีปัญหานีย้งัไม่ได้รับการแก้ไขหรือควบคมุให้มีความปลอดภยัย่ิงขึน้ สารปรอทจะเป็นมลพิษ
ร้ายอย่างหนึ่งท่ีจะยงัคงปนเปือ้นในสิ่งแวดล้อมและอาจจะเป็นอนัตรายต่อมนษุย์มากขึน้ ทัง้กบัประชาชนท่ีอาศยั
อยูใ่นระดบัท้องถ่ินและสงัคมท่ีกว้างขึน้ในระดบัโลก 
 
 
 
 
 
 
 
กติตกิรรมประกาศ 
มูลนิธิบูรณะนิเวศ  สมาคมอาร์นิกา และเครือข่ายระหว่างประเทศว่าด้วยการกําจัดสารพิษตกค้างยาวนานใน
สิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณความร่วมมือของประชาชนในตําบลท่าตูม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  การ
สนับสนุนทางงบประมาณจากรัฐบาลประเทศสวีเดนและประเทศสวิตเซอร์แลน และประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการ
สนับสนุนทางเทคนิคจากสถาบันเพ่ือการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล  เนือ้หาและ
ข้อคดิเห็นในรายงานฉบบันีเ้ป็นของผู้แตง่และเครือขา่ยระหว่างประเทศว่าด้วยการกําจดัสารพิษตกค้างยาวนานใน
สิง่แวดล้อม และไม่ใช่ข้อคดิเห็นของสถาบนัผู้ให้การสนบัสนนุทางการเงินหรือทางเทคนิค    
                                                            
4 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; โรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงผลิตกระดาษและเย่ือกระดาษยงัไม่ปรากฏในเอกสารแนบ G: เร่ืองประเภทแหลง่กําเนิด
สารปรอทและสว่นประกอบสารปรอทท่ีปลดปลอ่ยสูพื่น้ดินและแหลง่นํา้ 

5 UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3; โรงผลิตกระดาษและเย่ือกระดาษยงัไม่ปรากฏตามรายการในเอกสารแนบ F: รายการแหลง่ปลดปลอ่ยสารปรอท
และสว่นประกอบสารปรอทสูบ่รรยากาศ 
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